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Іні цы я ты вы ма ла дыхІні цы я ты вы ма ла дых

І, як па ка за ла жыц цё, гэ тыя сло вы, ска-

за ныя ў снеж ні 2007 го да, ста лі пра ро чы мі. 

Яр кі і зай маль ны пра ект, іні цы я ва ны мо лад-

дзю Глы боч чы ны — удзель ні ка мі на род на га 

ся мей на га клу ба «Вост раў ра зу мен ня» ма-

ла дзёж на га цэнт ра ад дзе ла аду ка цыі і рай-

ка мам БРСМ, — лі та раль на праз год быў пад-

тры ма ны на рэс пуб лі кан скім уз роў ні. Коль кі 

за дзе сяць га доў ён аб' яд наў ма ла дых сем'-

яў? Але да вай це звер нем ся да гіс то рыі, па-

гля дзім, што пі са ла на ша га зе та та ды...

«Пе ра мож цы ся мей на га сель ска гас па дар-

ча га пра ек та «Ула дар ся ла», які больш за 

паў го да доў жыў ся ў Глы боц кім ра ё не, акра мя 

ўлас на гэ та га га на ро ва га ты ту ла атры ма лі 

вель мі каш тоў ны прыз — ор дар на так зва ны 

прэ зі дэнц кі до мік. Шчас лі вы мі ўла даль ні ка мі 

жыл ля ста ла сям'я Ге ра сі мён каў: муж Вік-

тар — элект ра ме ха нік По лац кай дыс тан цыі 

сіг на лі за цыі і су вя зі Бе ла рус кай чы гун кі, жон-

ка Мар га ры та — заа тэх нік СВК «Ло ма шы-Аг-

ра», і двое іх дзе так — На стас ся і Яў ген.

Гэ та са праў ды вель мі друж ная, пра ца ві-

тая сям'я (тры ма юць вя лі кую гас па дар ку), 

яны ме лі па трэ бу ў но вым жыл лі, але, каб не 

ўдзел і пе ра мо га ў пра ек це «Ула дар вёс кі», 

так хут ка па леп шыць свае жыл лё выя ўмо вы 

ў іх на ўрад ці атры ма ла ся б. Па коль кі сям'я 

па ста ян на пра жы вае на тэ ры то рыі СВК «Ло-

ма шы-Аг ра», но вы до мік бу дзе вы дзе ле ны 

пе ра мож цам ме на ві та ў гэ тым аг ра га рад ку. 

Ор дар ім уру чыў кі раў нік гас па дар кі.

Але ўзна га ро джан ню і свят ка ван ню па-

пя рэд ні чаў апош ні — 17-ы па лі ку — этап-

кон курс пра ек та «Под ыум». Ён скла даў ся з 

трох час так: спар тыў най «Вя сё лыя ра бя ты», 

сель ска гас па дар чай «Вяс ко вы двор» і тан-

ца валь най. Апош няя, да рэ чы, ста ла са мым 

са праўд ным вы пра ба ван нем для сем' яў, 

асаб лі ва вяс ко вых. Лю дзям, якія да гэ туль 

на эта пах фак тыч на вы кон ва лі звык лую для 

ся бе пра цу — са джа лі буль бу, да ілі ка роў, 

ка сі лі, сек лі дро вы, га та ва лі ў пе чы і г. д. — 

трэ ба бы ло ці не ўпер шы ню ў жыц ці пе рад 

вя лі кай пуб лі кай вый сці на сцэ ну... Два тыд ні 

ня спын ных трэ ні ро вак з ха рэо гра фам, і ўсё 

роў на мно гія ўдзель ні кі пра ек та бы лі ўпэў не-

ны (ці спа дзя ва лі ся?), што іх не вы пус цяць на 

сцэ ну. Вы пус ці лі!..

— Агуль нае ад чу ван не — свя та атры ма ла-

ся. Мно гія ўдзель ні кі рас кры лі ся зу сім па-ін-

ша му, — пад су ма ва ла вы нік пра ек та Ма ры на 

Га ра по віч».

А ча го толь кі не бы ло пад час яго! Усім 

удзель ні кам за пом ніў ся этап «Ула дар пе чы», 

ка лі сем' ям да вя ло ся за тры га дзі ны га та ваць 

ся лян скі абед з трох страў на 30 ча ла век. 

І ха ця абы хо джан не з чы гун ка мі і на ват з 

са мой печ чу для мно гіх бы лі ў на він ку, ад 

пры га та ва ных страў ста яў та кі во дар! А этап 

«Вы жы ван не на ху та ры»? Гэ та бы ла ро ле вая 

гуль ня, на па чат ку якой ва ўсіх па за бі ра лі ежу, 

ма біль ні кі, і трэ ба бы ло пра тры мац ца, за раб-

ля ю чы са бе на не аб ход нае роз ны мі ра бо та мі. 

Дзе цям на ват да вя ло ся ха дзіць «жаб ра ваць» 

у Мо сар! А пас ля бы ла вель мі кра наль ная 

рэ тра фо та се сія, ка лі ўдзель ні кі пры ме ра лі на 

ся бе адзен не на шых прод каў... А яшчэ пад час 

пра ек та і жы та жа лі, і яга ды збі ра лі, і ры бу 
ла ві лі, і ва ло дан не на род ны мі ра мёст ва мі ці 

про мыс ла мі дэ ман стра ва лі! Бы ла на ват свая 
гра шо вая адзін ка!

— Што вам па мя та ец ца з та го ча су? — 
спы та лі мы ў ця пе раш ня га кі раў ні ка на-
род на га ся мей на га клу ба «Вост раў ра зу-
мен ня» га рад ско га цэнт ра куль ту ры Ма-
ры ны ГА РА ПО ВІЧ.

— Да гэ туль за ха ва лі ся вель мі моц ныя 
эмо цыі. Быц цам усё гэ та бы ло ўчо ра. Сем'і, 
якія ўдзель ні ча лі ў пра ек це, і ця пер пад трым-
лі ва юць ста сун кі, су стра ка юц ца. Са май ма-
лой дзяў чын цы-ўдзель ні цы та ды бы ло ўся го 
два га ды, а за раз яна ву чыц ца ў 7 кла се. 
Мно гія дзе ці за гэ ты час па спе лі скон чыць 
шко лу...

— Ча го, на ваш по гляд, маг чы ма, не ха-
пае пра ек ту ця пер?

— Шка да, што з яго пры бра лі мно гае з 
та го, што мы не ка лі пры ду ма лі. Але са мае 
га лоў нае — не каль кі за бы лі ся пра сут насць 
кон кур су: пра во дзіць пра ект трэ ба най перш 
у вёс цы, а не на га рад ской пло шчы...

...Той са мы пер шы пра ект атры маў ся 
та кі ду шэў ны па ат мас фе ры і 
раз на стай ны па кон курс най пра гра ме 
та му, што яго рас па ча лі і ра бі лі 
(і пад тры ма лі), і ўдзель ні ча лі ў ім 
са праў ды не абы яка выя лю дзі — 
ула да ры свай го лё су, ула да ры сва ёй 
зям лі...

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

«Як быц цам усё гэ та бы ло ўчо ра...»
...«Ну, а што са мі сем'і: стом ле ныя, ус хва ля ва ныя, уз на га ро джа ныя каш тоў ны мі 
пры за мі? Мно гія з іх ад ра зу ж пас ля свя точ на га ве ча ра за яві лі ар га ні за та рам: «Ка лі 
бу дзе це ла дзіць які но вы пра ект — ад ра зу за піс вай це ва ўдзель ні кі ўсіх нас! Мы — 
пер шыя доб ра ах вот ні кі...»
«Пер шы сак ра тар Глы боц ка га рай ка ма БРСМ, ад на го з ар га ні за та раў «Ула да ра 
ся ла», Люд мі ла Чэ бан: «Ска жу шчы ра, спа да ба лі ся аб са лют на ўсе кон кур сы, усе 
сем'і-ўдзель ні кі. Больш за тое, лі чу, што пра ект гэ ты ка рыс ны не толь кі для мо ла дзі 
і не толь кі для асоб на ўзя та га Глы боц ка га ра ё на, а, маг чы ма, і для ўсёй кра і ны — як 
прык лад ці ка вай ар га ні за цыі воль на га ча су лю дзей, вы ха ван ня мо ла дзі, ума ца ван ня 
яе ста сун каў з больш ста рэй шы мі па ка лен ня мі...»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Пе рад жу ры ста я ла ня прос тая 
за да ча — вы зна чыць з іх най леп ша-
га, та го, хто і бу дзе на сіць га на ро вы 
ты тул «Ула дар ся ла». Акра мя дэ-
ман стра цыі ві зіт ных кар так «Ві та ем 
па-бе ла рус ку» сем' ям трэ ба бы ло 
прэ зен та ваць вы ста ву да сяг нен няў 
ся мей най гас па дар кі, на сек чы дро-
вы, за прэг чы ка ня, паў дзель ні чаць 
у вяс ко вай эс та фе це, якая ўклю ча-
ла кон кур сы «У птуш ні ку», «Ба га ты 
ўра джай» і «Ры ба лоў», і пра вес ці 
май стар-клас па пры га та ван ні бе ла-
рус кіх дра ні каў... на ка ло дзе.

Для ка гось ці, як, на прык лад, 
для сям'і Да вы да вых, пе ра адо лець 
твор чы этап не бы ло вя лі кай праб-
ле май. Анд рэй і Тац ця на — на стаў-
ні кі бе ла рус кай мо вы, пра цу юць у
Бар шчоў скім дзі ця чым са д ку-ба-
за вай шко ле. Па зна ё мі лі ся пад час 
ву чо бы ў Го мель скім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це імя Ф. Ска ры ны. Тац ця-
на па еха ла ўслед за му жам на яго 
ра дзі му. Шко ла не вя лі кая, та му Анд-
рэй па ра лель на вя дзе тут і пра цоў-
нае на ву чан не, а Тац ця на пад пра цоў-
вае дэ фек то ла гам. «Два на стаў ні кі
і до ма раз маў ля юць пра ад ны і тыя ж 
рэ чы, пры чым на ад ной мо ве, —
смя ец ца Анд рэй. — Я шэсць га доў 
у пра фе сіі, жон ка — пяць, ні ко леч кі 
не рас ча ра ва лі ся, па куль пра цу ем, 
сям'ю ма цу ем, зям лю ма цу ем, спя-
ва ем, ад па чы ва ем»... Іх да чцэ Га лі не 
ўжо сем га доў. Яшчэ пад час ву чо бы 
Анд рэй зай маў ся эт на гра фіч ны мі да-
сле да ван ня мі ў Доб руш скім ра ё не, 
пуб лі ка ваў ся з іх вы ні ка мі ў збор ні ках 
сту дэнц кіх кан фе рэн цый. Ён вы дат на 
грае на ба я не і гар мо ні ку. Ні вод нае 
куль тур на-ма са вае ме ра пры ем ства ў 
ра ё не не абы хо дзіц ца без яго ўдзе лу. 
Плюс га ла ва сям'і за хап ля ец ца яшчэ 
і гі ра вым спор там. Не вы пад ко ва ў 
фі на ле іх вы ступ лен не на сцэ не пад 
гар мо нік атры ма ла ся ад ным з са мых 
яр кіх і за па мі наль ных:

І на га рад ской пло шчы ў Глы бо-
кім Анд рэй па ста ян на збі раў ва кол 
ся бе слу ха чоў, вы ка рыс тоў ва ю чы
лю бую паў зу. І на ват спеў пад гар-
мо нік ра зам з Ві та лем Кар па на вым, 
які трап на за ўва жыў, што той мог 
бы пе ра маг чы ў кон кур се, яко га ў 
фі на ле, на жаль, не бы ло. Мож на 
не су мня вац ца, што ка лі б быў прыз 
гля дац кіх сім па тый, то ён да стаў ся б 
ме на ві та Анд рэю Да вы да ву...

Уда ло ся здзі віць гле да чоў у сва-
ёй ві зіт най карт цы і сям'і Літ ві ных, 
якія спа лу чы лі ў вы ступ лен ні рэп з 
на род ны мі ме ло ды я мі. Між ін шым, 
па ўмо вах твор ча га спа бор ніц тва 
раз на стай насць жан раў у ві зі тоў цы 
як раз ві та ла ся...

Кон курс з агень чы кам
Кон курс «Вы ста ва да сяг нен няў 

ся мей най гас па дар кі» пе ра ўтва-
рыў ся ў прэ зен та цыю прад ме таў 
ся мей най твор час ці, дэ ман стра цыю 
за па саў да зі мы (га род ні ны, за ка так
і г. д.) і дэ гус та цыю страў, пры га та ва-
ных гас па ды няй. Ад раз на стай нас ці і 
пры га жос ці ўба ча на га кру жы ла ся га-
ла ва. Мож на бы ло па спа чу ваць чле-
нам жу ры, якім трэ ба бы ло ацэнь-
ваць ары гі наль насць ідэі, мас тац кае 
вы ка нан не і афарм лен не кож на га 
ім пра ві за ва на га «пад вор ка». У ад-
роз нен не ад іх, гос ці свя та прос та ра-
да ва лі ся маг чы мас ці па час та вац ца 
сма коц цем і ці ка ві лі ся ў гас па дынь 
ары гі наль ны мі рэ цэп та мі.

Ба дай што са мым прос тым для 
фі на ліс таў ака заў ся кон курс «Па 
дро вы». Рас пі ла ваць бер вя но,
на сек чы дро вы і склас ці — з та кой 
ра бо тай зна ё мы, на пэў ны, кож ны 
вяс ко вец. А вось з ка нём «зна ё-
мыя», як вы свет лі ла ся, не ўсе. Па 
ўмо вах муж па ві нен быў за прэг чы 
яго, а жон ка — рас прэг чы. За па ру-
шэн не чар го вас ці за прэж кі на ліч ва-
лі ся штраф ныя ба лы. Як пры зна ла-

ся пас ля кон курс на га вы пра ба ван ня 
Воль га Гай дук, для та го каб знай сці 
ў акру зе «аб' ект для трэ ні роў кі», ім 
да вя ло ся пры клас ці пэў ныя на ма-
ган ні: «Гэ та ра ней гас па дар ка ня 
быў пер шы ча ла век на вёс цы, а на 
су час ным пад вор ку кон скую сі лу 
за мя ні ла тэх ні ка. Та му мы ўско чы-
лі лі та раль на ў апош ні ва гон: па-
трэ ні ра вац ца нам уда ло ся ўся го 
двой чы...»

Ну, а са мым ві до вішч ным, без-
умоў на, ака заў ся апош ні кон курс 
«Ся лян скія пры сма кі». Быц цам бы 
не муд ра ге ліс тая спра ва — на сма-
жыць на па тэль ні дра ні каў. Але, 
па-пер шае, дзе сяць буль бін ачы-
шча лі ся жан чы на мі на хут касць, па-
дру гое, здраб ніць буль бу на тар цы, 
да даць усе па трэб ныя ін грэ ды ен ты 
і пры га та ваць цес та для дра ні каў 
па ві нен быў муж чы на. За тым ад 
га ла вы сям'і па тра ба ва ла ся ар га-
ні за ваць ім пра ві за ва ны ачаг. Усім 
сем' ям бы лі пра па на ва ныя ад ноль-
ка выя драў ля ныя ка ло ды для рас-
паль ван ня з пра рэ за мі ў іх. Кож ны 
па ві нен быў сам па кла па ціц ца пра 
тое, як пад па ліць ка ло ду: трэс ка мі, 
па пе рай ці рыз зём. За тым трэ ба 
бы ло па сма жыць на та кой «плі це» 
дзе сяць дра ні каў, афор міць стра ву 
і на крыць стол. Ацэнь ва лі ся эс тэ-
тыч насць афарм лен ня, аку рат насць 
пад рых тоў кі, сма ка выя якас ці і вы-
дат ка ва ны час.

«Ад чу ван ні — су пер!»
Тым не менш усе сем'і з па стаў-

ле най за да чай спра ві лі ся. Па-са-
праўд на му друж ная сям'я па він на 
ўмець ра біць ра зам усё: і пес ню 
пра спя ваць, і ка ня за прэг чы, і дроў 
на сек чы, ну, а ка лі трэ ба, то і ка шу з 
ся ке ры зра біць, і дра ні кі на ка ло дзе 
па сма жыць. Скла да ны эк за мен на 
тры ва ласць, гас па дар лі васць, кем-
лі васць і ўмен не пры ста соў вац ца 
да сі ту а цыі паспяхова фінішаваў. 
Ці ка ва, што як толь кі за вяр шы ла ся 
кон курс ная част ка пра ек та, уся го 
за не каль кі хві лін да аб вя шчэн ня 
вы ні каў фі на лу спа бор ніц тваў пай-
шоў дождж.

— Ёсць на род ная пры кме та: 
дождж — заў сё ды да ба гац ця, — 
за ўва жыў член Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, 
пер шы сак ра тар ЦК Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі 
Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ. — З та кі мі пра-

цаў ні ка мі мы заў сё ды бу дзем жыць 
за мож на. Але я ўсім жа даю, най-
перш, ба гац ця ду хоў на га...

Яшчэ коль кі хві лін і аб вя шча юц-
ца, так бы мо віць, «брон за выя пры-
зё ры» пра ек та. Дып лом трэ цяй сту-
пе ні за ва я ва ла шмат дзет ная сям'я 
МО ЛА КА ВЫХ з Ві цеб шчы ны. Іван 
і Дзі я на вы хоў ва юць чац вя рых дзя-
цей: 12-га до ва га сы на Мі кі ту, вась-
мі га до вую дач ку Са фію і трох га до-
вых бліз ня так На стас сю і Ган ну. Іван 
пра цуе ме ха ні за та рам. У воль ны час 
ці ка віц ца тэх ні кай, зай ма ец ца бу даў-
ніц твам, за хап ля ец ца мас тац кай 
коў кай жа ле за. Дзі я на — са цы яль ны 
ра бот нік у тэ ры та ры яль ным цэнт ры 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва. У іх пад соб най гас па дар цы — 
тры па рсюч кі, бык, гу сі, ку ры... Ма-
юц ца і хат нія лю бім цы — са ба ка, кот 
і ча ра па ха. Ці ка ва, што Мо ла ка вы 
спра ба ва лі жыць у го ра дзе, але вяр-
ну лі ся ў вёс ку, та му што ў го ра дзе 
ня ма ку ды пры клас ці свае ру кі. Як 
яны са мі пры зна лі ся, сло ва «сям'я» 
азна чае для іх «сэнс жыц ця», а аса-
біс тым рэ цэп там шчас лі вай сям'і яны 
лі чаць ра зу мен не, кло пат і ка хан не.

Дру гой у фі на ле ста ла сям'я 
пе да го гаў Анд рэя і Тац ця ны 
ДА ВЫ ДА ВЫХ з Го мель шчы ны. 
Лі та раль на за га дзі ну да фі на лу 
за вяр шы ла ся ан лайн-га ла са ван не 
за ся мей ны ві дэа ро лік «Най леп шы 
сель скі пад во рак». Яно пра хо дзі ла 
ў са цы яль най сет цы «УКан так це» ў 
гру пе «Мо ладзь Бе ла ру сі», а так са-

ма на ка на ле BRSMvіdео ві дэа хос-
тын гу YоuTubе. У вы ні ку пад су моў-
ван ня га ла соў сям'я Да вы да вых у 
ім пе ра маг ла.

А но вы мі ўла даль ні ка мі га на ро-
ва га зван ня «Ула дар ся ла» ста ла 
сям'я ЛІТ ВІ НЫХ з Мін шчы ны. Вік-
то рыя пра цуе кі раў ні ком спраў Се-
ме жаў ска га сель ска га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та, Ула дзі мір — ар ма тур шчы-
кам і па су мя шчаль ніц тве ра бо чым 
бу даў ні чай бры га ды. Дру гая спро ба 
ўдзе лу ў рэс пуб лі кан скім пра ек це 
пры нес ла ім жа да ную пе ра мо гу. Як 
пры зна ла ся шчас лі вая Вік то рыя, за 
коль кі се кунд да аб вя шчэн ня вы ні-
каў зда ва ла ся, што за раз вы ска чыць 
сэр ца. А дзе ся ці га до вая Ве ра ні ка, 
якая ва ўсім пад трым лі ва ла сва іх 
баць коў, за та і ла ды хан не і за плю-
шчы ла во чы. Але больш за ўсіх ра-
да ваў ся, на пэў на, га ла ва сям'і.

— Ад чу ван ні за раз прос та су-
пер! — пры знаў ся жур на ліс там Ула-
дзі мір. — Я спа дзя ваў ся, ве рыў, і мы 
пе ра маг лі!!!

Трэ ба да даць, што без пры зоў 
у гэ ты дзень не за стаў ся ні хто. Усе 
ўдзель ні кі фі на лу атры ма лі сер ты-
фі ка ты на 1 840 руб лёў, а так са ма 
элект рыч ныя тры ме ры для до гля-
ду за га зо нам. А «Ула да ры ся ла — 
2017» ста лі яшчэ і ўла даль ні ка мі 
мо та бло ка. Хоць, як па ка заў кон-
курс, яны і з ка нём ня бла га спраў-
ля юц ца...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Мінск—Глы бо кае—Мінск.

«УЛА ДАР СЯ ЛА» — 
ДРУЖ НАЯ СЯМ'Я!

УНІ КАЛЬ НА МУ ПРА ЕК ТУ — 
10 ГА ДОЎ

Сям'я Да вы да вых: «А як на гар мо ні ку зай грае, за спя вае, усю вёс ку да ха ты збі рае».

Сям'я Жэ ка на вых: «Га лоў ны су мес ны за ня так для нас — 
вы ха ван не лю бі май да чуш кі Са фіі».


