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Не аб мі ні цеНе аб мі ні це  ��

Год Ку па лы. 
Па ча так

2017 год абя цае быць ба га тым на яр кія куль тур ныя 
пра ек ты, шы ро кія на цы я наль ныя свя ты і лі та ра тур ныя 
ім прэ зы. Ду ма ец ца, мно гія з іх прой дуць пад зор кай 
сё лет ня га юбі ля ра, на род на га паэ та Бе ла ру сі Ян кі Ку-
па лы. 135-год дзе кла сі ка на ша кра і на пач не ад зна чаць 
ужо сён ня. Так, уве ча ры ў Дзяр жаў ным лі та ра тур ным 
му зеі паэ та бу дзе да дзе ны па ча так са праўд на му свя-
точ на му ма ра фо ну. У юбі лей ны год пла ну ец ца мност ва 
пра ек таў, ак цый, якія ста нуць да ні най па ва гі і па мя ці 
ад на му з най леп шых на цы я наль ных паэ таў.

Ужо сён ня свя точ ныя ме ра пры ем ствы рас пач не прэ-
зен та цыя парт рэ та Ян кі Ку па лы ра бо ты рус ка га мас та-
ка Мі ка лая Паў ла ва, які пе рад асць у дар му зею кла сі ка 
стар шы ня Фе дэ раль най на цы я наль на-куль тур най аў та-
но міі «Бе ла ру сы Ра сіі» Сяр гей Кан ды бо віч.

Мяр ку ец ца, што ва ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця 
Ку па лаў ска га го да так са ма возь муць удзел мі ністр куль-
ту ры Ба рыс Свят лоў, прад стаў ні кі дып ла ма тыч ных мі сій, 
пісь мен ні кі, на ву коў цы, ак цё ры, му зей ныя су пра цоў ні кі.

Пад час ура чыс тас ці ў вы ка нан ні ак цё раў Рэс пуб-
лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі пра гу чаць 
вер шы Ян кі Ку па лы, а вы клад чы кі і сту дэн ты Бе ла-
рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі вы ка на юць пес ні 
на яго сло вы.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vesіaluha@zvіazda.by
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СПА СЦІ ЖЭН НЕ 
НА РОД НА ГА 
ХА РАК ТА РУ

Ку па лаў скі год — вы дат ная асвет ніц кая, ду хоў ная 
іні цы я ты ва. На род ны пяс няр у сваё 135-год дзе па ві-
нен вый сці за сце ны му зе яў і біб лі я тэк. Яго вер шы 
па він ны су да кра нуц ца з ду ша мі і сэр ца мі бе ла ру-
саў. І не толь кі жы ха роў Бе ла ру сі... Сён ня пра Ян ку 
Ку па лу раз ва жа юць на шы сяб ры з Ра сіі.

Сяр гей КАН ДЫ БО ВІЧ, стар шы ня ФНКА «Бе ла ру-
сы Ра сіі» (Маск ва):

— Я аса біс та ата я сам ляю Бе ла русь, сваю род ную 
ста рон ку, з пра ява мі куль ту ры, ду хоў нас ці. Та му лі чу, 
што воб раз Ян кі Ку па лы — са мы каш тоў ны воб раз для 
за ха ван ня ў кож ным з бе ла ру саў пры сут нас ці сва ёй Ра-
дзі мы. Быў бы ра ды, ка лі б і сё ле та ў Ра сіі, на прык лад, 
у Та тар ста не, з'я віў ся яшчэ адзін пом нік аў та ру не ўмі-
ру чых вер шаў. Тых вер шаў, мно гія з якіх ста лі пес ня мі, 
мно гія з якіх гу чаць на ўвесь свет. Мне асаб лі ва ім па нуе 
ку па лаў скае сло ва, агу ча нае вя лі кім ура джэн цам Ра сіі 
Ула дзі мі рам Му ля ві ным, яго ан самб лем «Пес ня ры».

Лу ла КУ НІ, па эт, га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «На-
на» (Ча чэн ская Рэс пуб лі ка, Гроз ны):

— Фе но мен вы со кай за па тра ба ва нас ці паэ тыч най 
спад чы ны Ян кі Ку па лы, мяр кую, — у аку му ля ван ні ў ім 
свое асаб лі ва га ко да бе ла рус ка га эт на су. Праў дзі васць 
паэ тыч най ін та на цыі, вер насць на род най мо ве, жа дан не 
жыць і ства раць у ад ным «рыт ме сэр ца» са сва ім на-
ро дам ста вяць вя лі ка га бе ла рус ка га паэ та ў адзін рад 
са зна ка вы мі ім ёна мі кла сі каў су свет най паэ зіі. Доў гае 
іс на ван не ў ціс ках та та лі тар най сіс тэ мы пры ву ча ла нас 
да вост ра га ўспры ман ня глы бін ных сэн саў лі та ра ту ры. 
Вось та му та кой ак ту аль най па да ец ца твор часць зна-
ка вых асоб у на цы я наль ных лі та ра ту рах са вец кай дзяр-
жа вы ў сён няш няй куль тур най пра сто ры пост са вец ка га 
пе ры я ду. Гэ та ж не толь кі на ша ўчо ра. Гэ та на ша сён ня. 
Не ў вы ні ку ней кай па лі тыч най рэ мі ніс цэн цыі — а ў знак 
ра зу мен ня пе ра ем нас ці вы клі каў ча су і на сту паль на га 
раз віц ця гра мад скай са ма свя до мас ці. Мо, та му та кі мі 
бліз кі мі кож на му з нас па да юц ца рад кі Ян кі Ку па лы, на-
пі са ныя яшчэ ў па чат ку мі ну ла га ста год дзя: «Хто ты гэт-
кі?/ — Свой, ту тэй шы. / Ча го хо чаш?/ — До лі леп шай./ 
Якой до лі?/ — Хле ба, со лі. / А што бо лей?/ — Зям лі, во лі. 
/ Дзе ра дзіў ся?/ — Ў сва ёй вёс цы./ Дзе хрыс ціў ся?/ — 
Пры да рож цы. / Чым асвен чан?/ — Кроўю, по там./ Чым 
быць хо чаш?/ — Не быць ско там».

Вы со кі тра гізм паэ зіі Ян кі Ку па лы пры цяг вае ўва гу 
но вых і но вых па ка лен няў чы та чоў, ро біць яе су час най 
і ак ту аль най сён ня.

Ро берт МІ НУ ЛІН, на род ны па эт Та тар ста на (Рэс-
пуб лі ка Та тар стан, Ка зань):

— Ян ка Ку па ла су да кра нуў ся з на шай ста рон кай у 
ва ен ным лі ха лец ці. На род на га пес ня ра Бе ла ру сі і ця пер 
па мя та юць у Та тар ста не. Шмат пе ра кла даў Ку па лу наш 
вя до мы лі та ра тар За кі Ну ры, які, да рэ чы, пар ты за ніў у 
Бе ла ру сі ў скла дзе атра да Кан стан ці на За сло на ва. Ды і 
ін шыя та тар скія мас та кі сло ва бы лі ўваж лі выя да твор-
чай спад чы ны су свет на вя до ма га твор цы. Чым аса біс та 
мне да ра гі Ку па ла? Не бу дзе пе ра боль шан нем ска заць, 
што яго паэ зія над звы чай зра зу ме лая мне, як і кож на му 
прос та му ча ла ве ку. У вер шах бе ла рус ка га паэ та ёсць 
га лоў нае — спрад веч нае імк нен не лю дзей да леп ша га 
і ад кры та га, шчы ра га, сум лен на га жыц ця. Ве ру, што 
Ян ку Ку па лу бу дуць яшчэ доў га і доў га чы таць па ка лен-
ні на шых на ступ ні каў. Не ўмі ру часць са праўд най паэ зіі 
грун ту ец ца на тым, што з вер шаў ле ген дар на га май стра 
на цы я наль най лі та ра ту ры кры ні чыць свят ло мар і па-
мкнен няў, жа дан не за зір нуць за да ля гля ды.

За пі саў Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Гэ та ме ра да па мо жа абі-
ту ры ен там больш спа кой на 
ста віц ца да пры ём най кам па ніі 
і змен шыць нер воз насць, — 
упэў не ны пер шы на мес нік мі-
ніст ра аду ка цыі Ва дзім БО-
ГУШ.

КАБ НЕ ЗА СТАЦ ЦА 
ЗА БОР ТАМ

Яшчэ ад но важ нае но ва-
ўвя дзен не — маг чы масць 
зда чы цэнт ра лі за ва на га тэс ці-
ра ван ня па ча ты рох ву чэб ных 
прад ме тах. Ад каз ны сак ра тар 
пры ём най ка мі сіі БДУ, дэ кан 
фа куль тэ та даў ні вер сі тэц кай 
аду ка цыі Вя ча слаў МА ЛА ФЕ-
ЕЎ па тлу ма чыў, што на яў насць 
чац вёр та га сер ты фі ка та асаб-
лі ва важ ная для спе цы яль нас-
цяў, якія зна хо дзяц ца на сты ку 
га лін ці прад мет ных аб лас цей. 
Ска жам, пры па ступ лен ні на 
хі міч ны фа куль тэт БДУ на спе-
цы яль насць «хі мія ле ка вых злу-
чэн няў» трэ ба зда ваць хі мію і 
бія ло гію, а на «хі мію вы со кіх 
энер гій» — хі мію і ма тэ ма ты ку. 
І ка лі абі ту ры ент не пра хо дзіць 
па сва іх ба лах на за па тра ба ва-
ную ў мо ла дзі пер шую спе цы-
яль насць, то ён не мо жа па даць 
свае да ку мен ты на ін шую спе-
цы яль насць хі міч на га фа куль-
тэ та. На геа гра фіч ным фа куль-
тэ це ёсць спе цы яль нас ці, дзе 
про філь ны мі дыс цып лі на мі з'яў-
ля юц ца геа гра фія і ма тэ ма ты-
ка, а ёсць спе цы яль насць, дзе 
трэ ба прад' явіць сер ты фі ка ты 
па геа гра фіі і фі зі цы (над звы-
чай рэд кі на бор сер ты фі ка таў, 
які больш ні дзе не па тра бу ец-
ца). Ця пер абі ту ры ен ты, ма ю чы 
на ру ках ча ты ры сер ты фі ка ты, 
змо гуць спа кой на вы бі раць з 
пе ра лі ку спе цы яль нас цяў у ме-
жах ад на го фа куль тэ та.

А вось ба яц ца змя нен няў у 
струк ту ры ЦТ у гэ тым го дзе не 
вар та. Част ка А ( з ва ры ян та мі 
ад ка заў) і В (без пра да стаў лен-
ня вы ба ру) за ста юц ца ва ўсіх 
тэс тах. З'яў лен не част кі С, дзе 
абі ту ры ент па ві нен даць раз гор-
ну ты ад каз ці на пі саць мі ні-эсэ, 
якая ёсць у тэс тах ра сій ска га 
Адзі на га дзяр жаў на га эк за ме-
ну, па куль на шым абі ту ры ен там 
не па гра жае.

ДА ДАТ КО ВЫ ШАНЦ
Іс тот ным плю сам мож на лі-

чыць з'яў лен не трох рэ зер во-
вых дзён для зда чы ЦТ. Ра ней 
быў пра ду гле джа ны ўся го адзін 
та кі дзень, і ка лі абі ту ры ент 
за хва рэў і пра пус ціў, на прык-
лад, два ЦТ, ён вы му ша ны быў 
страч ваць цэ лы год. Да та го ж 
спарт сме ны маг лі пра пус ціць 
зда чу ЦТ з-за важ ных спа бор-
ніц тваў, му зы кан ты — з пры чы-
ны ўдзе лу ў фес ты ва лях і г.д. 

Ця пер у іх бу дзе маг чы масць 
ска рыс тац ца рэ зер во вы мі дня-
мі. Так са ма тры рэ зер во выя 
дні для пра вя дзен ня ЦТ да дуць 
шанц паў дзель ні чаць у кон кур-
се на бюд жэт ныя мес цы абі ту-
ры ен там з Ра сіі, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на і Та джы кі ста на, 
якія не па спя ва лі пры ехаць у 
Бе ла русь у чэр ве ні, каб здаць 
ЦТ ра зам з бе ла ру са мі, па коль-
кі ў гэ ты ж час яны зда ва лі свае 
на цы я наль ныя эк за ме ны. У іх 
бы ла адзі ная маг чы масць стаць 
сту дэн там бе ла рус кай ВНУ — 
пра хо дзіць су бя се да ван не во-
сен ню і па сту паць на плат ную 
фор му на ву чан ня як за меж ным 
гра ма дзя нам з ад па вед ны мі 
«рас цэн ка мі» за ву чо бу.

На чаль нік упраў лен ня вы-
шэй шай аду ка цыі Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі Сяр гей КАС-
ПЯ РО ВІЧ рас ка заў, што пры 
па ступ лен ні на ска ро ча ную 
фор му на ву чан ня ў ВНУ вы-
пуск ні кам ка ле джаў ця пер не 
трэ ба бу дзе зда ваць ЦТ.

— Раз мо ва ідзе пра вы пуск-
ні коў ка ле джаў, якія па сту па юць 
на род нас ныя спе цы яль нас ці ў 
ВНУ, — па тлу ма чыў ён. — Для 
гэ тай ка тэ го рыі абі ту ры ен таў 
пра ду гле джа ны два ўступ ныя 
эк за ме ны па дыс цып лі нах ву-
чэб на га пла на ся рэд няй спе цы-
яль най аду ка цыі, што вы зна ча-
юц ца пры ём най ка мі сі яй ВНУ. 
Ра ней абі ту ры ен ты па він ны 
бы лі зда ваць ЦТ па рус кай ці 
бе ла рус кай мо ве, а так са ма 
не па срэд на ў ВНУ вус нае або 
пісь мо вае вы пра ба ван не па 
про філь ным прад ме це, які яны 
вы ву ча лі ў ка ле джы. Ця пер сі-
ту а цыя для іх змя ня ец ца....

Знач на спра шча юц ца ўмо вы 
для па ступ лен ня абі ту ры ен таў 
на спе цы яль нас ці сель ска гас-
па дар ча га про фі лю.

— Яны змо гуць зда ваць па 
вы ба ры або цэнт ра лі за ва нае 
тэс ці ра ван не і па да ваць у пры-
ём ную ка мі сію свае сер ты фі-
ка ты, або зда ваць унут ра ныя 
эк за ме ны, — пра ін фар ма ваў 
Сяр гей Кас пя ро віч. — Для ўсіх, 
хто па сту пае ў ВНУ сель ска гас-
па дар ча га про фі лю, а так са ма 
ў ВНУ ін ша га про фі лю, але на 
сель ска гас па дар чыя спе цы яль-
нас ці, вы зна ча ны адзі ны па ды-
ход. Абі ту ры ен ты бу дуць зда-
ваць толь кі два ўступ ныя іс пы-
ты па про філь ных прад ме тах. 
Зда ваць эк за мен па дзяр жаў-
най мо ве ім не да вя дзец ца.

ЛЬГО ТА... 
ПА РЭ КА МЕН ДА ЦЫІ

Вель мі важ нае змя нен не ў но-
вай рэ дак цыі пра ві лаў ты чыц ца 
вы пуск ні коў пе да га гіч ных кла саў. 
Сён ня ў 11-х кла сах про філь най 
пе да га гіч най на кі ра ва нас ці на-
ву ча юц ца ка ля 1,5 ты ся чы ча-
ла век па ўсёй кра і не. Яны змо-
гуць па сту паць на пе да га гіч ныя 
спе цы яль нас ці без зда чы ЦТ па 
вы ні ках су бя се да ван ня. Але для 
та го, каб ска рыс тац ца та кой 
пры ві ле яй, вы пуск ні кі па він ны 
бу дуць вы ка наць шэ раг да во лі 
жорст кіх па тра ба ван няў.

Ад зна кі па про філь ных прад-
ме тах у іх па він ны быць не ні жэй 
за 8 ба лаў, а па ўсіх ас тат ніх 
прад ме тах школь най пра гра-
мы — не ні жэй як 7 ба лаў. Акра-
мя та го, стар ша клас ні кі па він ны 
аба вяз ко ва за сво іць пра гра му 
фа куль та ты ва «Увя дзен не ў 
пе да га гіч ную пра фе сію» аб'-
ёмам 140 ву чэб ных га дзін за 
два га ды. І, на рэш це, кож ны 
прэ тэн дэнт на льго ту па ві нен 
бу дзе атры маць раз гор ну тую 
ха рак та рыс ты ку-рэ ка мен да-
цыю, за цвер джа ную пед са ве-
там. А яна вы да ец ца па вы ні ках 
ство ра на га адзі нац ца ці клас ні-
кам улас на га парт фо ліа. Гэ та 
зна чыць, што шко ла ня се поў-
ную ад каз насць за аб' ек тыў-
насць вы да дзе най рэ ка мен да-
цыі. Уклю чэн не гэ тай нор мы 
ў Пра ві лы пры ёму да зво ліць 
вы ра шыць за да чу, па стаў ле-
ную Прэ зі дэн там, — ада браць 
на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці 
доб ра ма ты ва ва ных і пад рых та-
ва ных абі ту ры ен таў.

Але ёсць тут і «лыж ка дзёг-
цю». Вы пуск ні кам пе да га гіч ных 
кла саў, якія бу дуць па сту паць па 
вы ні ках су бя се да ван ня, трэ ба 
бу дзе ад пра ца ваць па раз мер-
ка ван ні пяць га доў, а не два, як 
абі ту ры ен там, якія па сту па юць 
на агуль ных пад ста вах.

Ад каз ны сак ра тар пры ём-
най ка мі сіі, дэ кан фа куль тэ та 
даў ні вер сі тэц кай пад рых тоў-
кі БДПУ імя М.Тан ка Сяр гей 
ЯКА ВЕН КА лі чыць, што пя-
ці га до вая ад пра цоў ка па раз-
мер ка ван ні не ад штурх не абі-

ту ры ен таў з лі ку вы пуск ні коў 
пе да га гіч ных кла саў.

— Мы пра во дзі лі ма ні то рынг 
і ўста на ві лі, што 65—80% вы-
пуск ні коў, ад пра ца ваў шы два 
га ды пас ля за кан чэн ня ўні-
вер сі тэ та, за ста юц ца ў той жа 
шко ле. На прык лад, у Клец кім 
ра ё не за ста лі ся 100%, у Бя-
рэ зін скім — 91%, у Мя дзель-
скім — 83%, — пры вёў ён свае 
ар гу мен ты. — Не вар та за бы-
ваць, што ў не вя лі кіх на се ле ных 
пунк тах шко ла з'яў ля ец ца на-
дзей ным пра цоў ным мес цам. У 
гэ тым пы тан ні так са ма мно гае 
за ле жыць ад пад трым кі ма ла-
дых спе цы я ліс таў мяс цо вы мі 
ўла да мі. Ра зам з тым, ка лі вы-
пуск ні кі педк ла саў не па жа да-
юць па сту паць ва ўні вер сі тэт 
на та кіх умо вах, яны змо гуць 
удзель ні чаць у агуль ным кон-
кур се і зда ваць пры па ступ лен ні 
цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не.

За ха ва ла ся льго та на па-
ступ лен не без эк за ме наў на 
пе да га гіч ныя спе цы яль нас-
ці так са ма і для ўла даль ні каў 
школь ных ме да лёў, дып ло маў 
аб за кан чэн ні ССНУ з ад зна кай 
і пе ра мож цаў алім пі яд.

З ін шых змя нен няў, якія бы лі 
ўне се ны ў но вы па ра дак пры-
ёму, вар та ад зна чыць маг чы-
масць па сту паць на за воч ную 
фор му на ву чан ня жан чы нам, 
якія зна хо дзяц ца ў вод пус ку па 
до гля дзе за дзі цем, без на яў-
нас ці ў іх ста жу пра цы па про-
фі лю бу ду чай спе цы яль нас ці. А 
пры па ступ лен ні на спе цы яль-
нас ці са цы яль на га про фі лю 
ўла даль ні кі ва лан цёр скіх кні-
жак бу дуць мець пе ра важ нае 
пра ва на за лі чэн не пры ін шых 
роў ных умо вах.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

Ча ты ры тэс ты і парт фо ліа

Ця пер абі ту ры ен ты, 
ма ю чы на ру ках 
ча ты ры сер ты фі ка ты, 
змо гуць спа кой на 
вы бі раць з пе ра лі ку 
спе цы яль нас цяў у ме жах 
ад на го фа куль тэ та.

Вы пуск ні кам 
пе да га гіч ных 
кла саў, якія бу дуць 
па сту паць па вы ні ках 
су бя се да ван ня, трэ ба 
бу дзе ад пра ца ваць 
па раз мер ка ван ні пяць 
га доў, а не два
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Цу доў ны на строй
Усе дзе ці, якія зна хо дзяц ца на ста цы я нар ным ля чэн ні ў аб-
лас ной дзі ця чай баль ні цы, атры ма лі ка ляд ныя па да рун кі ад 
епіс ка па Го мель ска га і Жло бін ска га Сця фа на. Ён на ве даў у 
тым лі ку па ла ты ў рэ ані ма цый ным ад дзя лен ні, дзе бла сла віў 
дзя цей і пад тры маў цёп лы мі сло ва мі баць коў, па він ша ваў усіх 
са свя там Рас тва Хрыс то ва:

— Свя та Рас тва Хрыс то ва до рыць лю боў ста рэй ша га па ка лен ня 
да ма лод ша га, і сён ня царк ва мо ліц ца за гэ тых дзя цей, каб Бог хут-
чэй даў ім акры ян не, каб яны прый шлі ў свае сем'і і це шы лі баць коў. 
Гэ та акры ян не і бу дзе, на пэў на, цу дам у іх жыц ці.

Ка ляд ныя ак цыі Го мель скай епар хіі ў аб лас ной дзі ця чай клі ніч най 
баль ні цы ста лі тра ды цый ны мі. Сё ле та дзе ці атры ма лі ла сун кі, на бо-
ры ца цак у гуль ня выя па коі, а так са ма тэ ле ві зар і DVD-пры стаў ку ў 
кар дыя ла гіч нае ад дзя лен не.

У го ра дзе над Со жам прай шла і Ар хі рэй ская ёл ка. Ме ра пры ем ства 
са бра ла ў Го мель скім дзяр жаў ным тэ ат ры ля лек больш за 600 дзя цей, 
ся род якіх дзе ці свя та роў, дзе ці-сі ро ты, дзе ці з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі, а так са ма са шмат дзет ных і ма ла за бяс пе ча ных сем' яў, якія 
пра жы ва юць у ра ё нах, най больш па цяр пе лых ад ава рыі на ЧА ЭС. 
Дзе ці па ба чы лі спек такль і атры ма лі ка ляд ныя па да рун кі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

НА ЗА СТА ВЕ 
З САЛ ДАЦ КАЙ КА ШАЙ

Пра цяг ва ец ца рэс пуб лі кан ская даб ра чын ная ак цыя «На-
шы дзе ці» . Ва ен на слу жа чыя Брэсц кай па гра ніч най гру пы 
ў гэ тыя дні на ве да лі не каль кі дзі ця чых уста ноў. А для вы-
ха ван цаў Брэсц ка га са цы яль на га пры тул ка і дзя цей, якія 
вы хоў ва юц ца ў пры ём ных сем' ях аб лас но га цэнт ра, бы ла 
ар га ні за ва ная па езд ка ў рэ зі дэн цыю Дзе да Ма ро за.

Пас ля на вед ван ня ся дзі бы га лоў на га на ва год ня га пер са на жа 
дзе ці па еха лі на са мую са праўд ную па гра ніч ную за ста ву «Пе-
ра роў». Там яны ўба чы лі ва ен ную тэх ні ку, зброю, служ бо вых 
са бак, па бы ва лі ў му зеі ба я вой сла вы. Юных гас цей па час та ва лі 
сал дац кім абе дам, а ў кан цы пра гра мы яны атры ма лі на ва год-
нія па да рун кі.

Як па ве да міў кі раў нік прэс-служ бы Брэсц кай па гра ніч най 
гру пы Аляк сандр КІС ЛОЎ, гэ та бы ла не адзі ная су стрэ ча вар-
та вых мя жы з юны мі гра ма дзя на мі. Су пра цоў ні кі ад дзя лен няў 
па меж на га кант ро лю «Вар шаў скі мост» і «Брэст-па са жыр ская 
стан цыя» па він ша ва лі са свя та мі вы ха ван цаў Коб рын ска га дзі-
ця ча га до ма. А су пра цоў ні кі ад дзя лен няў па меж на га кант ро лю 
«Мак ра ны», «Ха ціс лаў», «Ма ла ры та» пры бы лі ў цэнтр ка рэк цый-
на га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі з він ша ван ня мі і па да рун ка мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by
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