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Са ша Сі дзель нік — жы хар 
вёс кі Скры га лаў Ма зыр ска-
га ра ё на — ча ла век сціп лы. 
І на су свет ную па пу ляр насць 
па куль не прэ тэн дуе. І ўво гу-
ле ма ла чым ад роз ні ва ец ца 
ад ін шых дзе ся ці клас ні каў. 
Зран ку ву чыц ца, удзень на-
вед вае трэ на жор ную залу, 
уве ча ры ро біць хат нія за-
дан ні і пе ра піс ва ец ца з сяб-
ра мі ў са цы яль ных сет ках. 
Звы чай ныя буд ні звы чай на-
га пад лет ка. З ад ной толь кі 
ад роз на сцю: у хлоп ца ня ма 
абедз вюх рук...

Ру кі Аляк сандр стра ціў 
праз ня шчас ны вы па дак. Та-
ды хлоп цу бы ло пяць га доў. 
І ка лі на дыш ла па ра іс ці ў 
шко лу, яго ча каў спе цы я лі-
за ва ны ін тэр нат. Але баць кі 
да бі лі ся, каб сын атрым лі ваў 
аду ка цыю ў род най вёс цы, 
і та га час ная ад мі ніст ра цыя 
шко лы пай шла на су страч. 
Ця пер Са ша ву чыц ца ўжо ў 
дзя ся тым кла се ра зам з ін-
шы мі вяс ко вы мі дзець мі. У 
маш та бах на шай кра і ны — 
фе на ме наль ны вы па дак.

«Для нас, пе да го гаў, Шу-
ра — та кі са мы ву чань, як і 
ўсе, — рас каз вае ды рэк тар 
Скры га лаў скай ся рэд няй 
шко лы Вя ча слаў Фа лін скі. — 
Яго хва ляць за па спя хо васць 
або вы га вор ва юць за па мыл кі 
на роў ні з ін шы мі. І дзе ці ста-
вяц ца да яго як да роў на га. 
За ўвесь час ні хто ні ко лі не 
драж ніў і не крыў дзіў. Хоць ён 

і аба ра ніць ся бе мо жа. 
Ня гле дзя чы на ад сут-
насць рук, хло пец вель-
мі раз ві ты фі зіч на».

Ад мет ную ро лю ў жыц-
ці Аляк санд ра ады гра лі на-
стаў ні кі па чат ко вай шко лы. 
Яны на ву чы лі хлоп чы ка не 
толь кі чы таць, але і пі саць. 
І ка лі гар та еш яго школь ныя 
сшыт кі, між во лі дзі віш ся аку-
рат на му по чыр ку. Хоць Аляк-
санд ру афі цый на да зво ле на 
не пі саць на ўро ках, ён усё 
ад но вы кон вае прак ты ка-
ван ні ра зам з кла сам. Як і 
ў ма лен стве, ро біць гэ та з 
да па мо гай пра тэ за. Зрэш-
ты, пра тэз — гэ та не бо лей 
чым кранш тэйн, у які мож на 
ўклас ці руч ку або крэй ду. Па 
сут нас ці, Аляк сандр пі ша пля-
чом. У ро зум не ўзяць, як гэ та 
маг чы ма.

...У ка бі не це ды рэк та ра за-
хоў ва ец ца до шчач ка з вы па-
ле ным на ёй ма люн кам. «Па 
пе да га гіч най спе цы яль нас ці 
я на стаў нік фі зі кі і пра цоў на-

га на ву чан ня, — рас каз вае 
Вя ча слаў Фа лін скі. — І ка лі 
Шу ра прый шоў да мя не на 
ўрок ра зам з кла сам, я быў 
кры ху збян тэ жа ны. Бы ло 
ві да воч на, што хлоп цу хо-
чац ца не чым зай мац ца. Але 
што яму пра па на ваць? Та ды 
пе ра ма ля ва лі алоў кам гэ ты 
ма лю нак, за ма ца ва лі яму ў 
пра тэ зе пры бор для вы паль-
ван ня на дрэ ве. І па гля дзі це, 
як дых тоў на вый шла! Не кож-
ны ча ла век гэ так зро біць на-
ват ру ка мі!»

Аляк сандр Сі дзель нік дэ-
ман струе фе на ме наль ныя 
на вы кі не толь кі на ўро ках 
пра цы. Хло пец лоў ка спраў-
ля ец ца з кам п'ю тар най мыш-
кай пры да па мо зе... но са і 
мыш цаў тва ру. Сам дзе ся-
ці клас нік не ба чыць у гэ тым 
ні чо га ад мет на га. «Ка лі пры-
пя чэ, то ча ла век уся му на ву-
чыц ца, — усмі ха ец ца ён. — Я 
на ват вы шы ваў не ка лі, але 
пас ля кі нуў. А вось тэкс ты на 
кла ві я ту ры на бі раю што дня: 
раб лю хат нія за дан ні, пе ра-
піс ва ю ся з сяб ра мі. Усё гэ-
та раб лю на га мі. Гэ та толь кі 
зда ец ца, што паль цы на на-
гах ма ла ру хо мыя. Ка лі ўвесь 
час трэ ні ра вац ца, яны хут ка 
раз ві ва юц ца. Але ка рыс тац-
ца на га мі, на ту раль на, я ма гу 
толь кі до ма».

— У тым, што Шу ра па спя-
хо ва ву чыц ца, вя лі кая за слу га 
сям'і, — рас каз вае клас ны кі-
раў нік Аляк сандр Са вя нок. — 
Да па ма га юць хлоп чы ку і сва-
я кі, асаб лі ва стры еч ны брат. 
Яны ад на год кі, сяб ру юць з 
ма лен ства, ву чац ца ў ад ным 
кла се. Пры гэ тым яшчэ і цёз-
кі. Та му Са шу Сі дзель ні ка, у 
шко ле на зы ва юць Шу ры кам, 
каб ад роз ні ваць. А дру гі Са-
ша заў сё ды по бач з бра там: 
да па ма гае да стаць і склас-
ці кні гі, ад гар нуць ста рон ку 
і г.д.

Трэ ба ад зна чыць, што на 
до лю сям'і Сі дзель ні каў вы-

па ла ня ма ла вы пра ба-
ван няў. Два га ды та му 
пай шоў з жыц ця Са шаў 
баць ка. Каб за бяс пе чыць 
сям'ю, ма ма ўлад ка ва ла-
ся да яр кай у ту тэй шай 
гас па дар цы. Ця пер ужо 
за гад вае фер май. Але, як 
ка жуць пе да го гі, заў сё ды 
зна хо дзіць час, каб за ві-
таць у шко лу і па ці ка віц ца 
спра ва мі сы на. Ці ка вяц ца 
гэ тым і мяс цо выя ўла ды. 
У пры ват нас ці, ад дзел 
аду ка цыі, спор ту і ту рыз-
му Ма зыр ска га рай вы-
кан ка ма. Так, Аляк сандр 
ву чыц ца па асоб най пра-
гра ме, згод на з якой мае 
да дат ко выя ўро кі ма тэ ма-
ты кі, ін фар ма ты кі і бе ла-
рус кай мо вы. Гэ тыя прад-
ме ты спат рэ бяц ца яму 
для да лей шай ву чо бы.

Але атры маць пра фе сію ў 
яго вы пад ку бу дзе ня прос та. 
Тут ужо па трэб ны не толь кі 
спон сар ская да па мо га або 
ад мі ніст ра цый нае спры ян не. 
Праб ле ма ў тым, каб знай сці 
на ву чаль ную ўста но ву, што 
змаг ла б пры няць Аляк санд-
ра. Ня гле дзя чы на раз ві тую 
са ма стой насць, пры ім па-
ві нен бу дзе зна хо дзіц ца са-
цы яль ны ра бот нік. Бо вёс ка, 
дзе ўсе свае і ўсё сваё, — гэ-
та ад но. І зу сім ін шае — чу-
жы не зна ё мы го рад. Ці мож-
на бу дзе за бяс пе чыць на 
но вым мес цы ад па вед ныя 
ўмо вы для на ву чан ня і пра-
жы ван ня?

— Са му ву чо бу я адо-
лею, — сцвяр джае Аляк-
сандр. — Ма ю чы кам п'ю тар 
і ін тэр нэт, мож на на ват зай-
мац ца ад да ле най пра цай. 
Якія пла ны на бу ду чы ню? Як 
і ва ўсіх: сям'я, дзе ці... Але 
спяр ша трэ ба атры маць пра-
фе сію. Ка жуць, на За ха дзе 
для лю дзей у ма ім ста но ві-
шчы рас пра цоў ва юць спе цы-
яль ныя пра гра мы адап та цыі. 
Спа дзя ю ся, што і ў нас бу дзе 
раз ві вац ца неш та па доб нае. 
Бо я не збі ра ю ся ся дзець у 
дзяр жа вы на кар ку, ха чу са-
ма стой на за раб ляць са бе на 
хлеб. Па куль што гэ та і ёсць 
мая га лоў ная ма ра. І вель мі 
спа дзя ю ся, што яна спраў-
дзіц ца...»

Ва лян цін БОЙ КА.
Фо та з ар хі ва 

Скры га лаў скай ся рэд няй шко лы
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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

НА МО ВЕ 
АР ГО

Ка лі брыд ка слоўе ста но віц ца кры кам ду шы

Г
Э ТЫ дзед на мы лі цах — са праўд ная ві зі тоў ка на шай 
не вя лі кай па ста ліч ных мер ках ву лі цы. Ён ста іць то 
з ад на го, то з дру го га бо ку па да ро зе на пры пы-

нак транс пар ту. Амаль што дня, у лю бое на двор'е, у лю бую 
па ру го да. Пад ха лод ным во сень скім вет рам ху та ец ца ў 
свой ка жу шок, раз-по раз пад скок ва ю чы на адзі най на зе, як 
за мёрз лы ве ра бей. Улет ку вы цяг ва ец ца на сва іх мы лі цах, 
пад стаў ля ю чы твар сон цу, за да во ле на жму рыц ца і неш та 
бур ко ча.

Шка да яго, вя до ма, але тып ён на са мрэч вель мі не пры ем-
ны — ці не кож на га, хто ідзе мі ма, аб лае, а ка лі па спра бу еш 
кры ху су ці шыць крок, — яшчэ і па шле са мі ве да е це ку ды. 
Зда ец ца, толь кі дзе ля гэ та га ён на ву лі цу і вы бі ра ец ца, бо 
мі лас ці ну не про сіць, а вось вы ка заць прэ тэн зіі, якія ў яго 
на за па сі лі ся да двух но гай част кі ча ла вец тва, — гэ та заўж-
ды ка лі лас ка.

Я, ка лі ба чу на га ры зон це зна ё мую по стаць, уся не як унут-
ра на на та пыр ва ю ся і ста ра юся ху цень ка пра бег чы мі ма, каб 
не тра піць з'ед лі ва му дзе ду на язык. Боль шасць су се дзяў па 
ву лі цы, у чым пе ра ка на ла ся за не каль кі га доў, якія ён у нас 
«дзя жу рыць», ро бяць тое са мае. І хто нас за гэ та асу дзіць?

В
ОСЬ і гэ тым ра зам — іду, на сця ро жа на ўзі ра ю ся ў 
ра ніш нія пры цем кі. Ста іць (пры нес ла ж яго ў та кую 
не па гадзь!), нер во ва ля пае па кі шэ нях. Ну, ду маю, 

па па ла, са пса ва ны на паў дня на строй га ран та ва ны. Па шан-
ца ва ла той не вы со кай жан чын цы, што па пе ра дзе ідзе: яна 
пра ско чыць без праб лем, бо наш «доб ра зыч лі вец» ужо ў мой 
бок раз вяр нуў ся і на ват цы га рэ ту не да ку ра ную вы плю нуў — 
каб кра са моў ней мне ўда чы і доб ра га шля ху па жа даць.

І рап там тая жан чын ка спы ні ла ся ля дзе да, спа кой на да 
яго па ды шла, неш та ска за ла. Пас ля — я ва чам сва ім не па-
ве ры ла — лас ка ва ўзя ла яго за ру ку, аб ня ла, па клаў шы яго 
га ла ву са бе на пля чо, па гла дзі ла па спі не, бы су па кой ва ю чы 
ма лое дзі ця. Гле дзя чы ў во чы, ска за ла яшчэ коль кі слоў, 
пры вет на ўзмах ну ла ру кой і за спя ша ла ся на пры пы нак. А 
злос ны дзед ста яў збян тэ жа ны, рас чу ле ны, дры жа чы мі ру-
ка мі спра бу ю чы да стаць з пач ка но вую цы га рэ ту і вы ці ра ю чы 
слё зы, што прос та лі лі ся з яго ва чэй.

Зрэш ты, ста яць і дзі віц ца на гэт кую ме та мар фо зу не бы-
ло ка лі. Мне прос та не аб ход на бы ло да гнаць тую жан чы ну, 
якую ба чы ла толь кі са спі ны. Трэ ба бы ло за зір нуць ёй у твар, 
пе ра ка нац ца, што яна не ці хая га рад ская вар' ят ка, не «бла-
жэн ная» (бо хто ж нар маль ны так бы змог?)...

Да гна ла, пе ра ка на ла ся. Дзесь ці мая ра вес ні ца. Да гле-
джа ны твар з доб рым ма кі я жам. Сур' ёз ны, кры ху за кла-
по ча ны. У ва чах — на ват ні на мё ку на вар' я цін ку... «Вы-
ба чай це, а што вы та му ча ла ве ку на мы лі цах ска за лі?» — 
ад ва жы ла ся ўсё ж спы таць, ка лі за на мі браз ну лі дзве ры 
тра лей бу са. «А, гэ та му ста ро му? Ні чо га та ко га. Ён прос та 
не каль кі ра зоў на мя не столь кі брыд ка слоўя вы плюх нуў. 
Я пер шы раз на ват за пла ка ла. А пас ля па ду ма ла: а з ім 
хто-не будзь спра ба ваў прос та па га ва рыць па-ча ла ве чы? 
Не сва ра чы ся, не з най гра най шка до бай, а прос та як са 
звы чай ным ча ла ве кам, у яко га ду ша зба ле ла. Яму, мо жа, 
за дзень і па га ва рыць ня ма з кім, ні хто і сло ва (не тое што 
доб ра га — зу сім ні я ка га) яму не ска жа. Вось я і па спра ба-
ва ла. Але ці ж адзін ён та кі?..»

З
ДА ЕЦ ЦА, гэ тая дзі вач ка (а ў ва чах боль шас ці яна 
ўсё роў на бу дзе дзі вач кай) сва і мі прос ты мі сло ва мі 
па тлу ма чы ла ад ну вель мі на дзён ную праб ле му. Вы 

за ўва жы лі, коль кі апош нім ча сам ста ла брыд ка слоўя на ву-
лі цах, у гра мад скіх мес цах? Ла юц ца ўсе — сві нар ка і па стух, 
сту дэн ты і ін тэ лі ген ты, лэ дзі і джэнтль ме ны. У ра ё не на ша га 
До ма прэ сы, дзе не каль кі буй ных ВНУ, над на тоў пам ра зум-
ных, ма ла дых, пры го жых лю дзей, якія ідуць з за ня ткаў, прос-
та лу нае рэ ха су цэль на га ма ту. У ад дзе ле жа но ча га адзен ня 
ў буй ным ма га зі не гла мур ная па нен ка, пры ме раў шы да ра гую 
су кен ку, пы та ец ца ў сяб роў кі: «Ну як?», і тая, не марг нуў шы 
во кам, гуч на вы дае «най вы шэй шую сту пень за хап лен ня» з 
та кой лек сі кай, што на яе азі ра ец ца па ло ва кра мы. І па доб-
ных пры кла даў — па два на метр квад рат ны.

Га ва рыць пра тое, што ця пер та кая мо да, ці кі ваць на 
не да хоп аду ка ва нас ці тут не як не вы па дае. Хут чэй пры чы-
на ў ін шым. Брыд ка сло віць сён ня трэ ба, каб быць па чу тым 
і за ўва жа ным. І сва ёй су пол кай, і на ва коль ны мі. Бо інакш 
так і бу дуць ся дзець, уткнуў шы ся но сам у га джэ ты, і ні ко му 
не бу дзе да ця бе ні я кай спра вы. Ні на ву чо бе, ні до ма, ні ў 
транс пар це. А вось за гнеш «трох па вяр хо вым», а яшчэ ка лі з 
«пад вы пад вер там» — не каль кі пар ва чэй аба вяз ко ва на та бе 
спы ніц ца. І бу дзе ілю зія, хоць на не каль кі ім гнен няў, што ка-
мусь ці не ўсё роў на, што ка мусь ці да ця бе ёсць спра ва. Нам 
усім — і ня шчас на му ін ва лі ду без на гі, і па спя хо ва му біз нес-
ме ну — гэ тае ве дан не (ці ілю зія) вель мі па трэб нае. Прос та 
як па цвер джан не на ша га іс на ван ня на гэ тай зям лі...

А 
ДЗЕД наш не пра паў ні ку ды. Гэ так са ма ста іць на 
ўсіх вят рах, на тхнё на аб лай вае ўсіх, хто ідзе мі ма. 
Лю дзі гэ так са ма ста ра юц ца абы хо дзіць яго бо кам. 

А я яго ўжо не ба ю ся — іду пра ма, ха ду не пры спеш ваю. 
Спа кой на слу хаю мі ма ходзь, што ён пра мя не ду мае. Бо ве-
даю: вар та спы ніц ца, пры вет лі ва за га ва рыць пра на двор'е, 
пра тое, што хут ка свя та, што яму не вар та тут доў га ста-
яць, бо пра сты не, — і ад яго злос ці і з'ед лі вас ці і сле ду не 
за ста нец ца.

Я аба вяз ко ва так зраб лю. Заўт ра. Або пас ля заўт ра. Ка-
лі-не будзь, ка лі бу дзе час. Але ж гэ тыя тра лей бу сы — цэ лая 
бя да: кож ную хві лі ну на іх мо жаш спаз ніц ца...

Але на ЛЯЎКОВІЧ. alena@zviazda.by
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ТАКІ, ЯК І ЎСЕ
Моц ныя ду хамМоц ныя ду хам  ��

Пра тэз — гэ та 
не бо лей чым 
кранш тэйн, у які мож на 
ўклас ці руч ку 
або крэй ду. Па сут нас ці, 
Аляк сандр пі ша пля чом. 
У ро зум не ўзяць, 
як гэ та маг чы ма.

Атры маць пра фе сію 
ў яго вы пад ку бу дзе 
ня прос та. Праб ле ма 
ў тым, каб знай сці 
на ву чаль ную ўста но ву, 
што змаг ла б пры няць 
Аляк санд ра.

Хлопец без рук вучыцца ў звычайнай школе 
і хоча стаць бухгалтарам

Не ка лі цэ лыя па ка лен ні за чыт ва лі ся 
«Апо вес цю аб са праўд ным ча ла ве ку». 
Гіс то рыя ва ен на га лёт чы ка, які стра ціў но гі, 
але не стра ціў во лі да жыц ця і ба раць бы, 
уз руш вае і да гэ туль. Але і ця пер ёсць пры кла ды 
та го, як лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 
вя дуць ак тыў нае, хоць і цал кам мір нае жыц цё. 
Так, аў стра лі ец Нік Вуй чыч ад на ра джэн ня 
не мае ка неч нас цяў. Ад нак гэ та не за мі нае 
яму ез дзіць па ўсім све це з лек цы я мі. 
А так са ма быць му жам і баць кам. 
І ў гэ тым пе ра адо лен ні аб ста він так са ма 
ёсць ка лі не ге ра ізм, дык пры нам сі 
не ма лая муж насць. Не здар ма Ні ка Вуй чы ча 
ве дае ўвесь свет.

Саша па каз вае на кар це род ную вёс ку.

На ўро ку пра цоў на га на ву чан ня.

СЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦА 
от производителя – 134 900 рублей; 

ТЕПЛИЦАТЕПЛИЦА 3 410 000 рублей;

СТОЛБЫСТОЛБЫ 62 000 рублей; 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 
ТРУБЫ, ВОРОТА, ТРУБЫ, ВОРОТА, 
ПРОФЛИСТ, ПРОФЛИСТ, 
БЕСЕДКИБЕСЕДКИ
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
12 960 000 рублей;

АРМАТУРА, КАЛИТКИ, АРМАТУРА, КАЛИТКИ, 
КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
1 350 000 рублей

Консультация по телефонам:

+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! 

В течение 2–5 дней

НА ПЕ РА ДЗЕ — «ЗЯ ЛЁ НЫЯ» КІР МА ШЫ
Ляс га сы кра і ны га то вы пра да ста віць для рэа лі за цыі амаль 

269 ты сяч на ва год ніх дрэў. Про даж гэ та га га лоў на га ат ры бу та 
зі мо вых свят пач нец ца з 21 снеж ня як у ста лі цы, так і ва ўсіх 
аб лас ных і ра ён ных цэнт рах, пра што па ве да мі лі ў прэс-служ-
бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі. Пла ну ец ца, што ляс га са мі 
ра зам з абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам бу дзе ар га-
ні за ва на амаль 700 ганд лё вых пунк таў па рэа лі за цыі на ва год ніх 
дрэў. Так са ма кож ны ах вот ны пры жа дан ні змо жа на быць ел ку 
не па срэд на ў ляс ніц тве. Цэ ны на ляс ных пры га жунь абя ца юць 
пры маль ныя: у ся рэд нім дрэ ва вы шы нёй да трох мет раў бу дзе 
каш та ваць 120 ты сяч руб лёў пры на быц ці яго ў ганд лё вым пунк-
це і ка ля 90 ты сяч, ка лі нех та за хо ча на быць яго ў ляс ніц тве.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by


