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Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па бы ваў у адзі ным у Га ра-
доц кім ра ё не дзі ця чым до-
ме ся мей на га ты пу. Тут муж 
і жон ка Дво ра вы вы хоў ва-
юць 10 дзя цей ва ўзрос це 
ад 6 да 15 га доў.

А ў на шай ха це 
гос ці

У ме жах ак цыі «МНС і «Бе лая 
Русь» — за бяс пе ку дзя цей» у 
гэ ты дзень у дзі ця чым до ме па-
бы ва лі гос ці, якія па ка за лі дзе-
цям спек такль і зра бі лі ка рыс ныя 
па да рун кі: ма шын кі, на столь ныя 
гуль ні і на ват вог не ту шы цель.

— Нас, упэў не на, з вя лі кім не-
цяр пен нем ча ка юць дзе ці: Уль я-
на, Ва дзім, Па лі на, Іван, Але на, 
Ксе нія, Але ся, Та ня, Па вел і Ві ка. 
Іх вы хоў ва юць Ган на Пят роў на і 
Яў ген Ге на дзе віч Дво ра вы. Жы-
вуць яны ў ка тэ джы, па бу да ва-
ным за гро шы Бе ла рус бан ка. 
Уся го па кра і не 13 та кіх шы коў-
ных двух па вяр хо вых да моў ся-
мей на га ты пу, у тым лі ку два — у 
Ві цеб скай воб лас ці: у Га рад ку і 
Ор шы. Абод ва на вед ва ем сён ня 
ра зам з па жар ны мі. А ле тась мы 
рэа лі зоў ва лі ана ла гіч ны пра ект 
з ДАІ, — рас каз вае па да ро зе 
да до ма Але на Асма лоў ская, на-
чаль нік ад дзе ла ідэа ло гіі Бе ла-
рус бан ка, аў та рка ідэі і ку ра тар-
ка пра ек та.

Па вод ле слоў Але ны Асма лоў-
скай, гра мад скі мі ар га ні за цы я мі 
бан ка — праф са юз най, Са ю за 
жан чын, БРСМ, «Бе лай Ру сі» — 
пад трым лі ва ец ца су вязь з вы-
ха валь ні ка мі і дзець мі. Апош няя 
з пе ра лі ча ных тры ра зы на год 
пра во дзіць ак цыі. Да Дня аба ро-
ны дзя цей ле тась ба ту ты да ры лі; 
да Дня ве даў сем'і за пра ша лі ў 
Мінск для су стрэ чы з кі раў ніц-
твам бан ка (да ры лі план шэ ты, 
элект рон ныя кні гі, зва дзі лі ў 
цырк на аў стра лій скіх ар тыс таў); 
да Но ва га го да — ёл кі і са лод кія 
па да рун кі...

— У год юбі лею вы зва лен ня 
кра і ны пла ну ем зла дзіць па тры-
я тыч ную ак цыю для дзят вы з 
на шых да моў ся мей на га ты пу. 
Хо чам ар га ні за ваць эк скур сіі 
па зна ка вых мес цах, якія ёсць у 
кож най воб лас ці. На прык лад, у 
Брэсц кую крэ пасць, — дзе ліц ца 
пла на мі Але на Асма лоў ская.

Так за га ва ры лі ся з ёй, што і 
не за ўва жы лі, як пры еха лі ў Га-
ра док.

Пе да гог 
па пры зван ні

Па куль па жар ныя ў гуль ня-
вой фор ме рас каз ва лі дзе цям 
пра тое, як не аб ход на пры трым-
лі вац ца пра ві лаў, каб не зда ры-
ла ся бя ды, на кух ні па гу та рыў 
з му жам і жон кай Дво ра вы мі. 
Ад каз ва лі яны на пы тан ні шчы-
ра. І на ват пра сум нае — з гу ма-
рам. Доб рай энер ге ты кай ад гэ-
тых лю дзей за ра дзіў ся на доў га. 
Ся род усіх іх вы ха ван цаў толь кі 
Ксе нія — род ная дач ка.

— Вя до ма, дзе цям, акра мя 
сва ёй род най дач кі, якой ле тась 
споў ні ла ся 10 га доў, юры дыч на 
я чу жы ча ла век, пе да гог-вы ха-
валь нік. За сваю пра цу «ма май» 
атрым лі ваю за ро бак. Пра ца ва ла 
ра ней у дзі ця чым до ме ў Езя ры-
шчы — вы ха валь ні цай і ін струк-
та рам па пра цы. Ма ёй ста рэй шай 
да чцэ ўжо 26, за му жам. 25-га до-
вы сын так са ма хут ка ажэ ніц ца. 
Дзі ця чы дом за кры ва ўся, а трэ-
ба ж бы ло дзесь ці пра ца ваць. 
Пра па на ва лі мне па са ду ў до ме 
ся мей на га ты пу. Муж пра цуе ў 
сіс тэ ме ЖКГ. Ра ней жы лі ў Езя-
ры шчы — у 4-па ка ё вай ква тэ ры, 
— рас каз вае Ган на Пят роў на. Яе 

сва я кі вы дат на ўспры ня лі на ві ну 
пра тое, што яна бу дзе «ма май» 
для дзе ся ці дзя цей. Пры яз джа-
юць з па да рун ка мі. Ган на са ма 
з сям'і, дзе пяць дзя цей. І муж 
яе — са шмат дзет най...

Ска за ла, што ёй бы ло ці ка ва 
ўзна ча ліць дом ся мей на га ты пу.

— Ужо трэ ці год пай шоў, як 
тут жы вём. Дак лад на па мя таю, 
што 27 жніў ня пе ра еха лі. А афі-
цый на ад крыц цё бы ло ў Дзень 
аба ро ны дзя цей. Клю чы атры ма-
лі, але шмат што яшчэ прый шло-
ся по тым да раб ляць, каб мож-
на бы ло жыць. Пры ем на бы ло 
ўба чыць, што ў до ме ста я лі но вы 
ха ла дзіль нік і мно гае ін шае. Рас-
стаў ля лі ўсё і ве ша лі. Зям лю на 
ўчас так пры во зі лі, — ус па мі нае 
яна.

— Мы не скар дзім ся, дом 
вель мі доб ры, пло шчай больш 
як 300 квад рат ных мет раў. Але 
ёсць шэ раг не да пра цо вак. На-
прык лад, па кла лі чыр во ную цэг-
лу там, дзе трэ ба бы ло больш 
стой кія да віль га ці ма тэ ры я лы 
пры мя ніць. І цэг ла тая рас сы па-
ец ца. Бал кон зроб ле ны так, што 
пра ця кае... Мо жа, та му, што пер-
шы ў ра ё не дом і па куль адзі ны? 
— да дае муж.

А ці пры яз джа юць бія ла гіч ныя 
баць кі да дзя цей?

— Так! Праў да, браць на зад 
у сям'ю да ся бе не хо чуць. Як і 
сва я кі дзя цей. Пры едуць з па да-
рун ка мі, су стрэ нуц ца і па едуць 
да моў. А па за ко не ж мож на зноў 
стаць паў на праў ны мі баць ка мі, 
ка лі ня ма пад стаў ад мо віць... 
Звы чай на баць кі і сва я кі дзя цей 
тэ ле фа ну юць па пя рэд не, каб 
да мо віц ца аб су стрэ чы. Мы ж 
не заў сё ды мо жам пры няць та-
кіх гас цей. Не як тэ ле фа на ва лі, 
а мы збі ра лі ся ў кі но ў Ві цебск. 
А ма ма і ба бу ля Ба ра на вых, са-
мых мен шых, ра ней раз на ме сяц 
пры яз джа лі, ця пер ра дзей. Дык 
і дзе ці не хо чуць да іх вяр тац ца. 
Ка жуць, што ім у нас ле пей. Але 
ж су вязь з бія ла гіч ны мі баць ка-
мі па він на за ста вац ца. Да рэ чы, 
не ўсе баць кі — вы пі во хі і гэ так 
да лей. У нас вы хоў ва юц ца дзве 
сяст ры, ма ма якіх цяж ка хво рая, 
— га во рыць Ган на.

«У дзя цей — 
дзве на гі»

Пы таў ся, як ста вяц ца жы-
ха ры рай цэнт ра да Дво ра вых, 
дзя цей. Мо жа, нех та і не пад-
трым лі вае іх іні цы я ты ву вы хоў-

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 
па ла 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 шко лу, 
са док за вез ці трэ ба, усе змя-
шча юц ца.

Мно гія жы ха ры рай цэнт ра 
доб ра ста вяц ца да на шай вя лі-
кай сям'і. Але ёсць і та кія, якія 
лі чаць, што ў Дво ра вых гро-
шай шмат. Я ім ка жу: «Мой за-
ро бак «чыс ты мі» сён ня — ка ля 
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 кож-
нае дзі ця. Пе ры я дыч на аказ-
ва ец ца да па мо га на па куп ку 
дро бя зяў: бя ліз ны і гэ так да-
лей. Бя ры це дзя цей, і вы бу-
дзе це атрым лі ваць «шмат»... 
Доб рыя лю дзі час та да па ма-
га юць. Ад на жан чы на са да ві ну 
пры во зіць. Ін шыя пры но сяць 
рэ чы... Праў да, быў вы па дак, 
ка лі кі ну лі 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 тоў-
ва ем той абу так. Мо жа, гэ та 
прад пры маль ні кі ней кія па-
жар та ва лі? Муж на прын та ры 
раз дру ка ваў аб' яву, якую на-
кле і лі на слуп ля цэнт раль на га 
ўва хо ду на ры нак. Тэкст пры-
клад на та кі: «Да ра гія прад пры-
маль ні кі, вя лі кі дзя куй вам за 
ўсё! Але ў на шых дзя цей но гі 
роз ныя, ёсць і пра выя», — рас-
каз вае гас па ды ня до ма.

Па ка за лі і дом: спаль ні, гас-
цёў ню, два ван ныя па коі, ча-
ты ры пры бі раль ні... Дво ра вы 
ска за лі, што вы ха ван цы да па-
ма 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 чац-
ца бу ду ча му са ма стой на му да-
рос ла му жыц цю. На ага ро дзе 
ра зам вы рошч ва юць агур кі, 
бу ра кі, морк ву, цы бу лю, клуб-
ні цы і су ні цы... Дзве яб лы ні па-
са дзі лі, гру шу і віш ню. І кве так 
шмат мож на бу дзе ўба чыць, 
ка лі па цяп лее. Іх двор не здар-
ма ту тэй шыя на зы ва юць «квет-
ка вым».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра.

Па ва жа ная рэ дак цыя! На блі жа ец ца Дзень 
Пе ра мо гі і 70-го ддзе з дня вы зва лен ня Бе-
ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. У 
ма ёй сям'і так са ма пра жы вае і ве тэ ран вай ны, 
і ко ліш ні вя зень канц ла ге ра. Толь кі пра гэ та, 
акра мя бліз кіх род ных, амаль ні хто не ве дае. 
Гэ та баць ка ма ёй жон кі Ва сі леў скі Та маш Ула-
дзі сла ва віч, яко му 23 ве рас ня мі ну ла га го да 
споў ні ла ся 90 га доў. На фрон це ён не быў, ды 
і ў пар ты за нах (пар ты зан ская бры га да імя Ка-
лі ні на, Саф ро наў скі атрад № 3, ка ман дзір уз-
во да — Сі ма наў, ка ман дзір ад дзя лен ня — Па-
шке віч, — па сло вах Ва сі леў ска га Т.У.) пра быў 
ня доў га, па коль кі пад час кар най экс пе ды цыі 
вяс ной 1944 го да тра піў у па лон. По тым быў 
канц ла гер для ва ен на па лон ных: спа чат ку ў 
Гер ма ніі, по тым у Нар ве гіі. На зваў канц ла ге-
раў не ве дае. Па мя тае толь кі, што ў Нар ве гіі 
канц ла гер зна хо дзіў ся за 20 кі ла мет раў ад 
г. Тронд хейм. А вось прой дзе ны шлях пры гад-
вае вель мі час та: і як ус ту піў у пар ты за ны, і як 
тра піў у па лон, і як паў ме ся ца вез лі ў за кры-
тых ва го нах у канц ла гер, і як праг на пі лі ва ду з 
ма зу там па пры быц ці ў Гер ма нію, і як з'е лі ўсю 
ле бя ду і ін шую тра ву на тэ ры то рыі канц ла ге-
ра, і як па ра ні цах за бі ра лі ў крэ ма то рый тых, 
хто не змог пад няц ца з нар, і як да стаў ля лі ў 
Нар ве гію. А по тым — вы зва лен не і цяж кі шлях 
на ра дзі му. Цяж кі та му, што су стра ка лі вяз няў 
як здрад ні каў...

Я доў га спра ба ваў знай сці ў ін тэр нэ це 
якую-не будзь афі цый ную ін фар ма цыю па 
гэ тым пы тан ні. І вось у ня мец кіх ар хі вах ад-
шу каў спіс вяз няў канц ла ге раў. А ў ім ра док 
— Ва сі леў скі Та маш Ула дзі мі ра віч, 26.09.1923 
го да на ра джэн ня. Мес ца на ра джэн ня: Ві лей-
ка/Ця рэч кі-Жар ка ва. У ін фар ма цыі не вя лі кія 
не дак лад нас ці: са праўд ная да та на ра джэн ня 
не 26, а 23, вёс ка — не Ця рэч кі, а Ця рэш кі, ну, 
а Жар ко ва, мне па да ец ца, па він на быць Шар-
ко ва, гэ та зна чыць, Шар каў шчы на. Мяр кую, 
гэ та па мыл кі пе ра кла ду і не зу сім дак лад ныя 
за пі сы. А Ві лей ка — гэ та аб лас ны цэнтр Ві-
лей скай воб лас ці, у якую ўва хо дзі ла і вёс ка 
Ця рэш кі Шар каў шчын ска га ра ё на.

Пра шу да па маг чы па цвер дзіць гэ тую ін фар-
ма цыю і ўста на віць іс ці ну. Вель мі ха це ла ся б 
да ве дац ца, у якіх канц ла ге рах па бы ваў мой 
цесць. І, ка лі маг чы ма, па цвер дзіць яго член-
ства ў пар ты зан скім атра дзе. У ім (са слоў Та-

ма ша Ула дзі сла ва ві ча) ён быў пад проз ві шчам 
Вы соц кі, па коль кі іс на ва ла не бяс пе ка, што, 
ка лі ін фар ма цыя па тра піць да нем цаў, сям'ю 
спа ляць. У спі сах ва ен на па лон ных фі гу ры руе 
імя па баць ку Ула дзі мі ра віч, а не Ула дзі сла ва-
віч. Так ён і лі чыў, так яго на зы ва лі і на пра цы. 
І свай го баць ку ён заў сё ды на зы ваў і на зы вае 
Ула дзі мі рам, ха ця ў паў тор ным па свед чан ні 
аб на ра джэн ні і ў паш пар це фі гу ры руе імя па 
баць ку Ула дзі сла ва віч.

Ні ў якой ма тэ ры яль най да па мо зе Та маш 
Ула дзі сла ва віч па трэ бы не мае, але ад на віць 
гіс та рыч ную спра вяд лі васць вель мі ха це ла-
ся б.

Він цэнт Час ла ва віч ДА ВЫ ДЗЁ НАК, 
г.п. Шар каў шчы на.

Свае по шу кі мы па ча лі з На цы я наль на га ар хі ва 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, звяр нуў шы ся ту ды з за пы-
там. Вось які афі цый ны ад каз атры ма лі.

«У да ку мен тах На цы я наль на га ар хі ва Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь звес так аб удзе ле Ва сі леў ска-
га Та ма ша Ула дзі сла ва ві ча (Ула дзі мі ра ві ча) у 
пар ты зан скім ру ху на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны не зной дзе на.

У да ку мен тах ар хіў на га фон ду «Бе ла рус кі 
штаб пар ты зан ска га ру ху» ёсць звест кі пра тое, 
што Вы соц кі Ту маш (так у да ку мен тах) Ула дзі мі-
ра віч, 1924 го да на ра джэн ня, бе ла рус, бес пар-
тый ны, аду ка цыя 4 кла сы, з 5 кра са ві ка 1944 го да 
па 3 чэр ве ня 1944 го да зна чыў ся ра да вым 3-га 
пар ты зан ска га атра да бры га ды ім. М.І.Ка лі ні на 
ко ліш няй Ві лей скай воб лас ці. 3 чэр ве ня 1944 го да 
Вы соц кі Т.У. пра паў без вес так.

Ад рас яго сям'і ўка за ны: вёс ка Ця рэш кі, Шар-
каў шчын скі ра ён.

Да ку мен таў ла ге раў для са вец кіх ва ен на па-
лон ных на тэ ры то рыі Гер ма ніі, Нар ве гіі ў На цы я-
наль ным ар хі ве Рэс пуб лі кі Бе ла русь ня ма».

Але спы няць по шу кі Він цэн ту Час ла ва ві чу не 
вар та. Ён ко рат ка пі ша ў сва ім ліс це, што шлях 
ко ліш ніх вяз няў на ра дзі му быў цяж кім, бо іх су-
стра ка лі як здрад ні каў... Гэ та азна чае, што яго 
цесць па ві нен быў прай сці праз адзін з філь тра-
цый ных ла ге раў. Зна чыць, звест кі па ча ла ве ка 
па він ны бы лі за ха вац ца? Та му, звяр та ю чы ся ў 
На цы я наль ны ар хіў Рэс пуб лі кі Бе ла русь на конт 
па цвяр джэн ня ўдзе лу ў пар ты зан скім ру ху цес ця 
на ша га за яў ні ка, рэ дак цыя ад на ча со ва на кі ра ва-
ла і за пыт у ар хіў Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі. 
Па куль ад ка зу ад туль не бы ло...

ПОЎ НЫ ДВОР ДВО РА ВЫХ
Пра дзя цей, іх вы ха валь ні каў, доб рых бан кі раў і... «ле вы» абу так

Пы таль нікПы таль нік  ��

ШУ КАЮ ПА ЦВЯР ДЖЭН НЕ 
ЗНА ХО ДЖАН НЯ ЦЕС ЦЯ 

Ў КАНЦ ЛА ГЕ РЫ...

Гэ та і са праўд ны мож на бы ло 
на зваць фе но ме нам. Рэ корд ныя 
ты ра жы кніг, якія рас куп ля лі ся 
ў сціс лыя тэр мі ны. Рэ корд ныя 
ка са выя збо ры ад філь маў. Рэ-
корд ная па пу ляр насць га лоў на га 
ге роя ся род дзя цей і пад лет каў 
па ўсім све це...

У тым лі ку і ў на шай кра і-
не...

Па мя таю, як на ад ным 
школь ным на ва год нім ра ніш-
ні ку — а я «быў» там Дзе дам 
Ма ро зам, а зна чыць па ві нен 
быў вы зна чаць пе ра мож цаў 
ся род на ва год ніх кас цю маў — 
так цяж ка бы ло вы браць са мых 
леп шых у гэ тай на мі на цыі. Бо, 
па цяс ніў шы тра ды цый ных «сня-
жы нак», «зай чы каў», «сне га ві-
коў», на ра ніш ні ку пры сут ні ча ла 
аж шэсць (!) «Га ры По тэ раў». 
Амаль са праўд ных, у чор ных 
пла шчах і га лаў ных убо рах, у 
аку ля рах і з ча роў ны мі па лач-
ка мі ў ру ках. На ват зна ка мі ты 
шрам на іл бе пры сут ні чаў у кож-
на га...

І гэ та ў ад ной толь кі не вя лі-
кай вяс ко вай шко ле, дзе ўсіх 
вуч няў мо жа бы ло лі та раль на 
па паль цах пе ра лі чыць. Уяў ляю, 
што тва ры ла ся та ды ў га рад скіх, 
і асаб лі ва ў ста ліч ных шко лах на 
па доб ных ме ра пры ем ствах!

Ця пер, вя до ма ж, той не бы-
ва лы ажы я таж за ка на мер на 
пай шоў на спад, але гэ та не 
зна чыць, што ін та рэс дзя цей і 
пад лет каў да асо бы Га ры По-
тэ ра ады шоў у мі ну лае. Па-ра-
ней ша му вя ліз ны мі ты ра жа мі 
вы да юц ца і пе ра вы да юц ца кні гі, 
рас куп ля юц ца дыс кі з філь ма мі. 
Фа на ты ча роў на га хлоп чы ка ў 
аку ля рах па-ра ней ша му аб' яд-
ноў ва юц ца ў клу бы і гурт кі па 
ін та рэ сах...

У чым жа сак рэт та ко га не-
ве ра год на га лі та ра тур на га пос-
пе ху? У не звы чай ным та лен це 
анг лій скай пісь мен ні цы Джо ан 
Роў лінг? Ці, мо жа, фе на ме наль-
ны пос пех кніг і філь маў пра Га-
ры По тэ ра — уся го толь кі вы нік 
доб ра пра ду ма най пі яр-кам па-
ніі? Ад ны лі чаць так, дру гія — гэ-
так... На мой по гляд, тут пры сут-

ні чае цэ лая су куп насць са мых 
раз на стай ных фак та раў, якія па-
спры я лі пос пе ху «по тэ ры я ды»... 
І шы ро кае рэ кла ма ван не кніг і 
філь маў аб хлап чы ку-ча раў ні ку 
хоць і спры я ла гэ та му пос пе ху, 
але толь кі част ко ва.

Га лоў ная пры чы на та ко га 
не ве ра год на га пос пе ху — у 
лі та ра тур на-мас тац кай свое-
асаб лі вас ці цык ла ра ма наў аб 
не ве ра год ных пры го дах юна га 
ча раў ні ка і яго вер ных сяб роў. 
Усе дзе ці (тым больш пад лет кі) 
лю бяць пры го ды, са мыя не ве-
ра год ныя. І кні гі аб пры го дах 
Га ры По тэ ра да зва ля юць ім ні-
бы апы нуц ца ў ча роў ным све-
це, па ве рыць на ват у тое, што 
ён, свет гэ ты, са праў ды іс нуе і 
іс нуе дзесь ці зу сім по бач з на-
шым, звы чай ным.

Яшчэ ад ным (хоць і не га-
лоў ным) фак та рам лі та ра тур-
на га і кі не ма та гра фіч на га пос-
пе ху Га ры По тэ ра з'яў ля ец ца 
гіс то рыя жыц ця са мо га аў та-
ра, анг лій скай пісь мен ні цы 
Джо ан Роў лінг, якая ўся го за 
не каль кі га доў змаг ла прай сці 
шлях ад бес пра цоў най ма ці-
адзі ноч кі, вы му ша най жыць 
на са цы яль ную да па мо гу, да 
міль я неркі.

Зра зу ме ла ж, ні хто на ват з 
са мых ад да ных пры хіль ні каў 
твор час ці Роў лінг не ста не спра-
чац ца з тым прос тым фак там, 
што ра ма ны пра Га ры По тэ ра 
не ад но сяц ца да ней кіх звыш-
асаб лі вых шэ дэў раў су свет най 
лі та ра ту ры. Але тое, што кні гі 
гэ тыя пры ах во ці лі міль ё ны дзя-
цей ва ўсім све це да чы тан ня 
— факт вя до мы. І тыя дзе ці, якія 
да гэ туль не чы та лі амаль ні чо га 
і на ват кні гі Роў лінг па ча лі чы-
таць толь кі та му, што гэ та ста ла 
мод на і прэ стыж на, зра зу ме лі 
рап там, што чы тан не — гэ та не 
менш пры ем ны за ня так, чым ся-
дзець га дзі на мі ка ля тэ ле ві за ра 
аль бо гу ляць у кам п'ю тар ныя 
«вой ны».

Га ры По тэр, га лоў ны ге рой 
ра ма наў і філь маў, — ра вес нік 
асноў най ма сы сва іх чы та чоў. 
У яго тыя ж праб ле мы, што і ў 

іх (ня прос тыя ад но сі ны з баць-
ка мі, сяб ра мі, на стаў ні ка мі), 
і, га лоў нае, ён рас це ра зам 
з імі. У кож ным ра ма не Га ры 
По тэр ста на віў ся ста рэй шым 
роў на на адзін год... І, ад па-
вед на, пад рас та лі тыя, хто з 
не цяр пен нем ча каў пра ця гу 
«па тэ ры я ны». Праў да, уз рост 
га лоў на га ге роя кры ху спаз-
няў ся ў па раў на нні з уз рос там 
чы та чоў-фа на таў, бо ка лі з мо-
ман ту вы ха ду пер ша га ра ма-
на «Га ры По тэр і фі ла соф скі 
ка мень» (1997 г.) да з'яў лен ня 
за ключ най част кі «Га ры По тэр 
і да ры смер ці» (2007 г.) прай-
шло дзе сяць га доў (і чы та чы, 
ад па вед на, па ста ле лі на гэ тыя 
дзе сяць га доў), то Га ры По тэр 
«стаў ста рэй шым» уся го толь-
кі на сем.

А ўрэш це, гэ та не вя лі кая 
роз ні ца! Джо ан Роў лінг у сва-
ёй твор час ці па ста ві ла ці ка вы 
экс пе ры мент, і чы та чы з за-
да валь нен нем яго пры ня лі.

Вось толь кі як быць су час ным 
юным чы та чам Га ры По тэ ра, ка-
лі ўсе ра ма ны ўжо вый шлі?

Бо тыя, пер шыя чы та чы, 
якія пад рас та лі ра зам са сва-
ім лю бі мым ге ро ем, на ват не 
за ўва жа лі, што і сам Га ры, і 
на ступ ныя ра ма ны аб ім ста-
но вяц ца ўсё больш і больш 
да рос лы мі. Су час ныя ж дзе-
ся ці га до выя хлоп чы кі і дзяў-
чын 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 ка-
вы 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 ра біць гэ тым юным 
ама та рам пры год Га ры По тэ ра? 
На брац ца цяр пен ня і... чы таць 
кож ны год па ад ным ра ма не? 
Вось толь кі як гэ та зра біць, ка лі 
вунь яны, усе сем, гэ так спа ку-
шаль на па зі ра юць на ця бе з-за 
шкла кніж най ша фы?

Ге надзь АЎЛАСЕНКА

�

Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

ФЕ НО МЕН 
ГА РЫ ПО ТЭ РА

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

 г. Гомель, Красноармейская,28, УНП 400022426
(млн.руб.)

Наименование показателей
Код 

строки
На 

31.12.2013г.
На 

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.

У Вяр хоў ным Су дзе лі-
чаць, што не аб ход на 
па вя лі чыць па ка ран не 
за збыт нар ко ты каў і 
ін шых псі ха ак тыў ных 
рэ чы ваў, а так са ма за іх 
вы раб у ла ба ра то ры ях. 
Та кую дум ку вы ка заў 
на пя рэ дад ні пле ну ма, 
пры све ча на га су до вай 
прак ты цы па спра вах 
аб нар каз ла чын ствах, 
на мес нік стар шы ні Вяр-
хоў на га Су да Бе ла ру сі 
Ва ле рый КА ЛІН КО ВІЧ.

У су дзе мяр ку юць, што 
трэ ба ўдак лад ніць па ды хо ды 
да фар мі ра ван ня спі саў за ба-
ро не ных срод каў. У тым лі ку 
ўвес ці ад каз насць за аба рот 
на сваю і лю бых ку рыль ных 
су ме сяў.

«Сён ня іс нуе шэ раг так 
зва ных ле галь ных ку рыль-
ных су ме сяў. Ёсць яшчэ 
на свай, з якім мы па куль 
ні чо га зра біць не мо жам, 
— ска заў Ва ле рый Ка лін-
ко віч. — Мо жа быць, вар та 
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 то-
рыі кра і ны. Спра ва ў тым, 
што час та ў су до вай прак-
ты цы вы ра шэн не пы тан-
ня зво дзіц ца да та го, што 
вы свят ля ец ца, за ба ро не на 
ўжо кан крэт ная ку рыль ная 
су месь ці не. Мне зда ец ца, 
што на ват за аба рот та кіх 

не нар каз мя шчаль ных су-
ме сяў вар та пра ду гле дзець 
сур' ёз ную, па мен шай ме-
ры ад мі ніст ра цый ную, ад-
каз насць. Ду маю, што нас 
зра зу мее і біз нес-су поль-
насць, ды і кур цы не вель-
мі па крыў дзяц ца, ка лі мы 
пры мем да дат ко выя ме ры 
па за ха ван ні іх зда роўя».

Акра мя та го, у Вяр хоў ным 
Су дзе пра па ноў ва юць увес ці 
ад каз насць за збыт нар ко ты-
ку за га дзя не паў на лет ня му, 
за вы раб нар ко ты ку ў ла ба-
ра то рыі.

«Ка лі ча ла век ар га ні за-
ваў у ся бе до ма нар ка ла ба-
ра то рыю, то ві да воч на, што 
ён не мае на мэ це ра біць 
нар ко ты кі для ся бе і сва ёй 
сям'і, — ад зна чыў Ва ле рый 
Ка лін ко віч. — Та му трэ ба 
ўнес ці нор му па нар ка ла-
ба ра то рыі не ў ч.3 арт. 328 
(не за кон ны аба рот нар ко ты-
каў, псі ха тро паў і іх прэ кур-
со раў), як гэ та бы ло пра па-
на ва на, а ў ч. 4 гэ та га ар-
ты ку ла, каб па ка ран не бы ло 

больш жорст кім: не ад 8 да 
12 га доў па збаў лен ня во лі, 
а ад 10 да 15 га доў. Нар ка-
ла ба ра то рыя мо жа пры нес ці 
знач на боль шую шко ду, чым 
ра за вы про даж до зы, та му і 
ад каз насць па він на быць ад-
па вед ная».

Акра мя та го, у Вяр хоў ным 
Су дзе пад трым лі ва юць іні цы-
я ты ву аб тым, каб пра да стаў-
ляць пра ва ахоў ні кам маг чы-
масць бла кі ра ваць сай ты, з 
да па мо гай якіх рэ кла му юц ца 
і рас паў сюдж ва юц ца нар ко-
ты кі.

«Не вар та ду маць, быц-
цам праб ле ма нар ко ты каў 
ха рак тэр ная толь кі для Мін-
ска, — ад зна чыў Ва ле рый 
Ка лін ко віч, ад каз ва ю чы на 
пы тан не пра вя лі кую коль-
касць смер цяў ад так зва ных 
«ды зай нер скіх» нар ко ты каў 
у ста лі цы. — Су до вая прак-
ты ка па каз вае, што спра вы 
за вод зяц ца па ўсёй Бе ла-
ру сі. Най боль шую до лю ў 
нар ка тыч ных спра вах зай-
мае збыт ма ры ху а ны. Што 
ты чыц ца псі ха тро паў, то 
най больш час та збы ва лі ся 
ам фе та мін і ме та мфе та мін. 
Але ў апош нія два га ды ўсё 
час цей з'яў ля юц ца спра вы, 
звя за ныя з рас паў сюдж ван-
нем спай саў».

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ЗА ВЫ РАБ НАР КО ТЫ КАЎ 
У ЛА БА РА ТО РЫІ — 

БОЛЬШ ЖОРСТ КАЕ ПА КА РАН НЕ

На па чат ку гэ та га го да ў тур ме зна хо дзі лі ся 2294 
асу джа ныя за не за кон ны аба рот нар ко ты каў 
і псі ха тро паў. Боль шая коль касць зла чын цаў 
«ся дзіць» толь кі за за бой ствы (3749), цяж кія 
ця лес ныя па шко джан ні (2316) і кра дзя жы (3809).

Ле тась за не за кон ныя дзе ян ні з нар ко ты ка мі і 
псі ха тро па мі без мэ ты збы ту асу джа на 2112 ча ла век, 
за ўсё збыт — 358 (апраў да на 9). З іх 892 зна хо дзі лі 
ў мо мант за тры ман ня «пры нар ка до зе». Больш за 
ўсе нар каз ла чын цаў — ва ўзрос це 18-49 га доў, з 
ся рэд няй і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цы яй, 1040 
не пра цу ю чых.

Суд Мас тоў ска га ра ё на пры зна чыў 
тром жы ха рам Грод на па ка ран не ў 
вы гля дзе штра фу — па 19,5 міль ё-
на руб лёў кож на му — за не за кон нае 
ры ба лоў ства. Ура джэн цы вёс кі Нё-
ман, яны пры еха лі па ры ба чыць у 
род ныя мяс ці ны.

— На ноч гле дзя чы па ста ві лі сет-
кі на ра цэ, а ран кам вы пра ві лі ся па 
ўлоў. Тут іх з до ка за мі ві ны і за тры-
ма лі дзярж ін спек та ры, — па ве да мі ла 

прэс-сак ра тар 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 пуб лі кі Бе ла русь 
Воль га Гра мо віч. — Па ру шаль ні кі не-
за кон на зда бы лі 154 асо бі ны роз ных 
ві даў рыб. Шко да, на не се ная пры ро-
дзе іх дзе ян ня мі, скла ла ка ля 6,8 міль-
ё на руб лёў. Гэ тую су му гро дзен цы за-
пла ці лі, ад нак ві ну сваю пры зна ваць 
не спя ша лі ся і ў па ка зан нях блы та лі-
ся. Два за тры ма ныя — бра ты — сцвяр-
джа лі, што ні я ка га да чы нен ня да не-

за кон най ры бал кі і се так не ма юць. 
Маў ляў, яны толь кі да па маг лі та ва ры-
шу: па яго прось бе прый шлі да ра кі 
з ве ла сі пе дам, каб за браць мех. Што 
бы ло ў ім? Адзін з бра тоў да апош ня-
га 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 ваў-
ся. Вя до ма, суд та кім на іў ным тлу ма-
чэн ням не па ве рыў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
�

А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

Я НЕ Я, І РЫ БА НЕ МАЯ

ЗЗ гас ця мі з бан ка і з МНС. гас ця мі з бан ка і з МНС.

Вы ні кі вік та ры ныВы ні кі вік та ры ны  ��

СЦЕЖ КА МІ 
РОД НАЙ ПРЫ РО ДЫ

«Доб ры дзень, па ва жа ная рэ-
дак цыя! З вя лі кім за да валь-
нен нем су стрэў па ве дам лен-
не аб пра вя дзен ні вік та ры ны 
«Сцеж ка мі род най пры ро ды» і 
вы ра шыў пры няць у ёй удзел», 
— на пі саў чы тач і пад піс чык 
«Звяз ды» з 1992 го да Аляк-
сандр Ган ча роў з аг ра га рад ка 
Ні сім ка ві чы Ча чэр ска га ра ё на 
Го мель скай воб лас ці. Пры-
клад на та кі мі ж сло ва мі па чы-
на юц ца амаль усе до пі сы — і 
элект рон ныя, і паш то выя, якія 
пры шлі з ад ка за мі на пы тан ні 
вік та ры ны з роз ных ку точ каў 
на шай Бе ла ру сі. Што, улас на, 
яшчэ раз за свед чы ла: ама та-
раў і знаў цаў род най пры ро ды 
ў нас шмат. Пры чым аб са лют на 
роз ных уз рос таў: у вік та ры не 
пры ня лі ўдзел і школь ні кі, і мо-
ладзь, і пен сі я не ры. На стаў час 
пад вес ці яе вы ні кі.

Фак ты (яны ж — пра віль ныя ад ка зы), па га дзі це ся, вель мі ці ка выя. 
На прык лад, што ў Бе ла веж скай пу шчы ад ра джа юць па пу ля цыю тар-
па наў — гэт кіх не вя лі кіх пля міс тых ко ней. А са мая ма лень кая са ва ў 
Бе ла ру сі за вец ца ве раб' і ны сыч, пры чым ад ве раб'я ў яе толь кі па мер, 
ва ўсім ас тат нім — са праўд ная са ва. Са мыя вя лі кія джэнтль ме ны ся род 
пту шак — сне гі ры (мно гія тут спа тык ну лі ся, уга на ра ваў шы та кім зван-
нем бус лоў). Але ме на ві та чыр ва на гру дыя ка ва ле ры па кі да юць сва ім 
са ма чкам леп шыя зяр нят кі. Зя зю ля пад кі дае свае яй кі ін шым птуш кам 
дзя ку ю чы сва ёй афар боў цы: яна зда лёк па доб ная да яст ра ба, і пе ра пу-
жа ныя гас па да ры пры яе на блі жэн ні зля та юць з гняз да. Са мы ту ман ны 
го рад сту дзе ня 1936 го да — Ма гі лёў, а са мая ба га тая на ві та мін С — 
шып шы на май ская (ча мусь ці мно гія па лі чы лі, што шып шы на са ба чая). А 
зу бы ў баб ра хоць і моц ныя, але зу сім не бе лыя і на ват не жоў тыя — яны 
яр ка-аран жа ва га ко ле ру.

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 сту дзень 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 да-

рун кі ад «Звяз ды» атры ма юць 
трое пер шых, хто ад ка заў без 
па мы лак. Імі ста лі

1. Аляк сандр ГАН ЧА РОЎ з 
аг ра га рад ка Ні сім ка ві чы Ча чэр-
ска га ра ё на.

2. Але ся ПА ЛЕ ХІ НА, на стаў-
ні ца з вёс кі Мёт ча Ба ры саў ска-
га ра ё на.

3. Але на СКА ВЫШ, ды рэк-
тар Ру дзен ска га гар па сял ко ва-
га До ма куль ту ры.

З пе ра мож ца мі мы звя жам ся 
да дат ко ва і да мо вім ся, як яны за-
бя руць свае па да рун кі.

Тым ча сам у свет вый шаў дру-
гі ну мар «Род най пры ро ды» і дру-
ку ец ца трэ ці. Па ці каў це ся — не 
па шка ду е це. Ска жам па сак рэ це: 
на ступ ныя пы тан ні пры ро да знаў-
чай вік та ры ны з'я вяц ца на ста-
рон ках «Звяз ды» вель мі хут ка. І 
ча со пі сы тыя вам аба вяз ко ва да-
па мо гуць знай сці на іх ад ка зы.

Не пра пус ці це — бу дзе ці ка-
ва!


