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ПАКАЛЕННЕ XXI

Тое, што аб' яд ноў ваеТое, што аб' яд ноў вае

Сё ле та ў На цы я наль ным 

дзі ця чым аду ка цый на-

азда раў лен чым цэнт ры 

свят ку юць юбі лей — 50 га-

доў з дня за сна ван ня. За 

гэ ты час змя ні ла ся мно-

гае — ад наз вы да ме та-

даў вы ха ван ня. Але за ха-

ва ла ся тая ат мас фе ра, за 

якую хлоп цы і дзяў ча ты, 

ва жа тыя і су пра цоў ні кі 

так лю бяць «Зуб ра ня».

— На ша за да ча — ства рыць 

умо вы, якія бы лі б па доб ныя 

да ся мей ных, — ка жа ды рэк-

тар цэнт ра На дзея АНУФ РЫ-

Е ВА. — Чым ад роз ні ва ец ца 

«Зуб ра ня» ад ін шых уста ноў? 

Ка неш не ж, ат мас фе рай, ад-

но сі на мі ва жа тых і пе да го гаў з 

вы ха ван ца мі, пра гра ма мі раз-

віц ця. А яшчэ ў нас не паў тор ная 

ар хі тэк ту ра кар пу соў, вя лі кая 

тэ ры то рыя, 40 ка тэ го рый дзі ця-

чай ак тыў нас ці. Мы скі ра ва ны 

на тое, каб не толь кі на ву чыць 

дзя цей, але і азда ра віць. Для 

гэ та га раз ві ва ем ме ды цын скі 

кор пус, ла ба ра то рыю. Ця пер у 

нас мож на вы пра міць па ста ву, 

па пра віць зрок. А хар ча ван не 

якое, а ад па чы нак!

За 50 га доў у «Зуб ра ня ці» 

пры ня лі ка ля паў міль ё на дзя-

цей. Ка лі на па чат ку іс на ван ня 

ўста но вы ту ды пры яз джа ла па 

480 хлоп чы каў і дзяў чы нак у 

зме ну, ця пер іх коль касць да-

сяг ну ла 1200. 16 ты сяч дзя цей 

што год атрым лі ва юць тут шчы-

рыя эмо цыі, ды ха юць све жым 

ляс ным па вет рам, на бы ва юць 

но вых сяб роў.

А ад па чы ваць у «Зуб ра ня-

ці» пры яз джа юць з больш як 

40 кра ін, на прык лад, з Ра сіі, 

Япо ніі, Сі рыі, Кі тая, Ін дыі... Да 

вы ха ван цаў кож най на цыі — 

свой па ды ход, але га лоў ная 

мэ та — па зна ё міць дзя цей з 

на шай кра і най, яе тра ды цы я мі 

і гіс то ры яй.

Ка ва ла чак «Зуб ра ня ці» на-

заўж ды за ста ец ца ў сэр цы кож-

на га, хто там па бы ваў. З цеп-

лы нёй ус па мі нае сваю зме ну 

Ла ры са ЕМЯЛЬ ЯН ЧЫК, кан-

суль тант га лоў на га ўпраў-

лен ня вы ха ваў чай ра бо ты і 

ма ла дзёж най па лі ты кі Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі. Яна тра пі ла 

ў Рэс пуб лі кан скі пі я нер скі ла гер 

«Зуб ра ня», як ён та ды на зы ваў-

ся, праз два га ды пас ля яго ад-

крыц ця. Да гэ туль па мя тае та га-

час ных сяб роў, ва жа тых. І на ват 

за хоў вае сшы так з лю бі мы мі 

пес ня мі, якія ка лісь ці за пі са ла 

там. Сё ле та Ла ры са Емяль ян-

чык з ра дас цю да па ма гае ар-

га ні зоў ваць ме ра пры ем ствы да 

50-год дзя цэнт ра.

Не за бы вае «Зуб ра ня» і Іван 

Ва бі шчэ віч — бе ла рус кая «зор-

ка», больш вя до мы пад твор чым 

псеў да ні мам Дзядзь ка Ва ня. 

Ён час та пры яз джае ў цэнтр як 

госць, каб па ра да ваць вы ха ван-

цаў сва і мі пес ня мі, ды і прос та 

ад па чыць, пад да цца на сталь гіі. 

«Як мі ні мум трэ ба бы ло стаць 

ар тыс там, каб вяр тац ца ў «Зуб-

ра ня», жар туе ён. Свае пер шыя 

кро кі да пра фе сіі Іван ра біў ме-

на ві та ў ла ге ры: там упер шы ню 

вы сту піў на сцэ не, удзель ні чаў 

у кон кур сах. І што дня ву чыў ся 

са ма стой нас ці.

...50 га доў — важ ная ліч ба ў 

жыц ці цэнт ра. Юбі лей збі ра юц-

ца ад зна чыць з раз ма хам. За-

да ча су пра цоў ні каў — зра біць 

свае ме ра пры ем ствы яшчэ яр-

чэй шы мі і ары гі наль ней шы мі. 

З за пла на ва на га — уста на віць 

скульп тур ную гру пу «Наш ва-

жа ты — та ва рыш і ся бар», якая 

бу дзе скла дац ца з трох фі гур: 

хлоп чы ка, дзяў чын кі і ва жа та га, 

пра вес ці тра ды цый ныя фес ты-

ва лі «Сяб роў ства без ме жаў», 

«Дзве кра і ны — адзін лёс», «Гу-

ля юць дзе ці — гу ля ем мы», вы-

даць кні гу пра цэнтр. Рых ту ец ца 

і юбі лей ная пра гра ма з не муд-

ра ге ліс тай наз вай «Нам — 50!», 

дзе мож на бу дзе па дзі віц ца на 

ла зер нае шоу, атры маць аса-

ло ду ад вы ступ лен няў дзі ця чых 

твор чых ка лек ты ваў, па слу хаць 

пес ні бе ла рус кіх зна ка мі тас цяў, 

паў дзель ні чаць у гуль нях...

— Гэ тыя ме ра пры ем ствы да-

па мо гуць аб' яд наць су пра цоў ні-

каў і вы ха ван цаў, што пра ца ва лі 

і ад па чы ва лі ў нас, — ка жа ды-

рэк тар На дзея Ануф ры е ва, — 

да зво ляць усім яшчэ раз вяр-

нуц ца ў тыя ча сы.

Юлія АДА МО ВІЧ, сту дэнт ка 

ІV кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

А які сту дат рад 
вы бі ра еш ты?

У рам ках ад най мен най рэс пуб лі кан-

скай ак цыі па ўсёй кра і не ў шта бах 

пра цоў ных спраў пяр віч ных ар га ні-

за цый БРСМ уста ноў вы шэй шай, ся-

рэд няй спе цы яль най і пра фе сій на-

тэх ніч най аду ка цыі што ты дзень бу-

дуць ар га ні за ва ны дні ад чы не ных 

дзвя рэй па ін фар ма ван ні ма ла дых 

лю дзей аб маг чы мас цях пра ца ўлад-

ка ван ня ў пе ры яд трэ ця га пра цоў на-

га се мест ра.

У на ву чаль ных уста но вах бу дуць раз-

гор ну ты экс па зі цыі вы ста вак, што па пу ля-

ры зу юць сту дат ра даў скі рух, ар га ні за ва ны 

рэ клам ныя кам па ніі, якія бу дуць су пра ва-

джац ца прэ зен та цы я мі і твор чы мі ну ма ра мі 

бай цоў сту дэнц кіх атра даў.

Кож на му ах вот на му па тэн цы яль на му 

ўдзель ні ку сту дат ра даў ска га ру ху бу дзе 

да дзе на маг чы масць за поў ніць ан ке ту для 

ра бо ты ў атра дах і ад зна чыць свае пе ра ва гі 

па про фі лю (сту дэнц кі бу даў ні чы, сель ска-

гас па дар чы, пе да га гіч ны, сэр віс ны, ме ды-

цын скі, эка ла гіч ны, вы твор чы атрад), аб' ект, 

ві ды ра бот, па мер за ра бот най пла ты.

Пра вя дзен не па доб ных ме ра пры ем стваў 

са дзей ні чае па шы рэн ню шэ ра гаў сту дат ра-

даў ска га ру ху БРСМ, да па ма гае яго ар га-

ні за та рам свое ча со ва ка ар ды на ваць за пы-

ты, якія па сту пі лі, па пра ца ўлад ка ван ні па 

наяў  ных ва кан сі ях як ад бе ла рус кіх, так і ад 

за меж ных най маль ні каў.

На га да ем, на ІІІ Пле ну ме Цэнт раль на га ка-

мі тэ та БРСМ 2019 год быў аб ве шча ны Го дам 

сту дэнц кіх атра даў. Трэ ці пра цоў ны се местр 

тра ды цый на стар туе ў па чат ку мая. Ад нак ма-

са ва сту дэн ты бе ла рус кіх уста ноў вы шэй шай 

аду ка цыі і на ву чэн цы ка ле джаў пры сту пяць да 

ра бо ты ў скла дзе сту дэнц кіх атра даў па ўсёй 

кра і не і за яе ме жа мі пас ля за кан чэн ня се сіі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БРСМ даў старт Усе бе ла рус кай ак цыі «Мы — 

гра ма дзя не Бе ла ру сі!», пры све ча най Дню 

Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ме ра пры ем ствы ак цыі «Мы — гра ма дзя не Бе ла-

ру сі!» ад бу дуц ца ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны. Тра ды цый-

на пу цёў кі ў да рос лае жыц цё ма ла дыя лю дзі атры-

ма юць з рук кі раў ні коў за ка на даў чай і вы ка наў чай 

ула ды, гра мад скіх дзея чаў і ін шых за слу жа ных і 

аў та ры тэт ных лю дзей кра і ны.

Асаб лі вас цю па тры я тыч на га пра ек та БРСМ гэ-

та га го да ста не ўдзел у ім 25-га до вых хлоп цаў і 

дзяў чат — ад на год каў Асноў на га За ко на Бе ла ру сі, 

якім так са ма бу дуць уру ча ны паш пар ты гра ма дзя-

ні на на шай кра і ны.

Усе бе ла рус кая ак цыя «Мы — гра ма дзя не Бе-

ла ру сі!», ідэй ным на тхняль ні кам якой з 2004 го да 

вы сту пае БРСМ, за ня ла год нае мес ца ся род рэс пуб-

лі кан скіх па тры я тыч ных пра ек таў, яна ка рыс та ец ца 

па пу ляр нас цю і пад трым кай з бо ку ор га наў дзяр-

жаў най ула ды. За гэ ты час пра ект аб' яд наў ты ся чы 

юна коў і дзяў чат.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Не звы чай ны кон курс прай-

шоў упер шы ню ў Шчу чы не 

(ды і ў кра і не так са ма) — 

спа бор ніц тва трак та рыс таў-

ма шы ніс таў, пры све ча нае 

75-год дзю вы зва лен ня Бе ла-

ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў. Гэ та гуль ня з 

удзе лам ма ла дых ме ха ні-

за та раў уклю ча ла ў ся бе 

эле мен ты ары ен та ван ня, вы-

ка нан не за дан няў на эру ды-

цыю, кем лі васць і ло гі ку.

— Ідэю пра вя дзен ня «Трак тар-

квэс ту 2019» вы ка заў ды рэк тар 

ра ён на га кі на тэ ат ра «Бе ла русь» 

Ігар Мі ка ла е віч Будзь ко — вя лі кі 

ама тар тэх ні кі і трак та роў у пры-

ват нас ці. Ён звяр нуў ся з пра па но-

вай да кі раў ніц тва рай вы кан ка ма, 

да пра ек та да лу чыў ся наш Са юз 

мо ла дзі, ін шыя за ці каў ле ныя ба-

кі, — рас ка за ла пер шы сак ра тар 

Шчу чын ска га рай ка ма БРСМ 

Анас та сія ЦЫН ГА ЛЁ ВА.

На старт вый шлі дзе сяць ме-

ха ні за та раў ва ўзрос це ад 25 да 

35 га доў — во сем ад сель ска гас-

па дар чых прад пры ем стваў ра ё на, 

двое — ад ЖКГ. Кож ны вы сту паў 

на сва ёй тэх ні цы.

На па чат ку ўдзель ні кі квэс ту 

пра яві лі свае ве ды ў тэ о рыі (кон-

курс нае за дан не «Ве ды — сі ла! 

Ня ве дан не — штраф і па збаў-

лен не пра воў!»), а пас ля прэ зен-

та ва лі сва іх «жа лез ных ко ней» у 

са мым ві до вішч ным эта пе — па-

ра дзе трак та роў па ву лі цы Ле ні на. 

Пас ля ар га ні за ва ная ка ло на кан-

кур сан таў пе ра еха ла на ко ліш ні 

ва ен ны аэ ра дром, дзе прай шла 

асноў ная част ка прак тыч ных спа-

бор ніц тваў.

Пад час ад на го з іх — «Май стэр-

ства не праль еш!» («Вась мёр ка 

за дам», «Зды мі вяд ро», «Пе ра лі 

мак сі маль ную коль касць ва ды», 

«Вяр ні вяд ро на зад») — удзель ні-

кі пе ра лі ва лі (на трак та рах!) ва ду з 

ад на го вяд ра ў дру гое. Да лей бы ло 

квэст-ары ен та ван не «Ве даю мэ-

ту — не ба чу пе ра шкод!», пад час 

яко га кан кур сан таў ча ка ла тра са 

ў 15 кі ла мет раў і ары ен та ван не па 

на ві га та ры ў ле се. Тут удзель ні кам 

спа бор ніц тваў да вя ло ся пра яў ляць 

кем лі васць і ве дан не гіс то рыі род-

на га краю.

Пе ра мож цаў квэс ту ча ка лі каш-

тоў ныя па да рун кі — ноў тбук, на ві-

га тар, ві дэа рэ гіст ра тар і, ка неш не 

ж, дып ло мы. Най леп шым ме ха ні-

за та рам па вы ні ках кон кур су быў 

пры зна ны прад стаў нік ААТ «Шчу-

чы наг рап ра дукт» Аляк сандр Ва ро-

на. Дру гое мес ца за ва я ваў ме ха-

ні за тар з КСУП «Саў гас Вя лі кае 

Ма жэй ка ва» Сяр гей Ра ма наў. На 

трэ цім мес цы — ра бот нік Шчу чын-

скай ЖКГ Ві та лій Ор лік. Да рэ чы, 

ар га ні за та ры па ду ма лі і пра ба-

лель шчы каў. Для іх бы ла асоб ная 

на мі на цыя — «Най леп шая гру па 

пад трым кі». Ёй бы лі пры зна ны ак-

ты віс ты ААТ «Ва сі ліш кі».

«Трак тар-квэст 2019» пра хо дзіў 

ад ран ку да са ма га ве ча ра, са браў-

шы шмат гле да чоў, якія атры ма лі 

не за быў ныя эмо цыі. Дык ці бу дзе 

пра цяг?

— Мы ўжо ду ма ем над гэ тым, — 

пры ад кры ла сак рэт Анас та сія Цын-

га лё ва. — У на ступ ным го дзе, маг-

чы ма, пра вя дзём ужо не ра ён ныя 

спа бор ніц твы, а трак тар ны квэст 

па між су сед ні мі ра ё на мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

Прый шоў шы ў гур ток па 

разь бе ў мяс цо вы Дом дзі-

ця чай твор час ці, хло пец не 

ча каў, што за ня ткі так яго за-

хо пяць. Ця пер увесь пра цэс 

ства рэн ня вы ра бу ён ве дае 

да драб ніц.

— Спа чат ку трэ ба на ма ля-

ваць тра фа рэт, каб уя віць, як 

бу дзе вы гля даць фі гу ра, — 

рас каз вае Ягор. — Пас-

ля — аб вес ці яго на дош цы 

ці брус ку па трэб на га па ме ру. 

Ад пі ла ваць ліш няе, а за тым, узяў-

шы ста мес ку, зрэ заць, за круг ліць 
у пэў ных мес цах і ад шлі фа ваць. 
Важ на ра біць гэ та аку рат на, са-
чыць за тым, каб не па ра ніц ца і 
ні чо га не са пса ваць...

Пер шы вы раб — ла пат ку для 
ежы — май стра ваць бы ло цяж-
ка: спат рэ бі ла ся аж два дні. Але з 
ця гам ча су спра вы пай шлі шпар-
чэй: не каль кі га дзін — і фі гу ра 
га то вая!

Ле тась Ягор на вед ваў май-

стэр ню што дня. Пад апе кай май-

стра Сяр гея Клё са ён вы ра заў з 

дрэ ва ма шы ны, жы вёл, ку хон ныя 

пры ла ды... Па сту по ва, дзя ку ю чы 

ўмен ням і рас по ве дам на стаў ні ка, 

сам на тхніў ся стаць са праўд ным 

разь бя ром. «Сяр гей Сяр ге е віч 

умее ўсё! — ка жа хло пец. — Ідэі, 

якія пры хо дзяць яму ў га ла ву, паў-

та рае да дро бя зяў. І ма лыя фі гу ры 

ўмее вы ра заць, і вя ліз ныя ста лы! 

Я так са ма, як ён, ха цеў бы зра біць 

хат нюю мэб лю. Але для гэ та га 

яшчэ трэ ба шмат ву чыц ца».

Сё ле та на стаў нік змя ніў ся. 

Сяр гей Клёс па ехаў пра ца-

ваць у Ві цебск — і за ня ткаў 

ста ла менш. Але Ягор разь-

бу не кі нуў. Да та го ж, за пі-

саў ся яшчэ і на ма ля ван не, 

не аб ход нае для па ступ лен ня 

ў ка ледж. «Скон чу дзя вя ты 

клас — і па еду да Сяр гея 

Сяр ге е ві ча ву чыц ца! — ма-

рыць пад ле так. — Ён за пра-

шаў».

Та лент Яго ра ра дуе ма му 

і дзя ду лю. До ра чы ім свае 

вы ра бы, у ад каз атрым лі вае 

шчы рую ўсмеш ку, па дзя ку 

і па хва лу: «Як пры го жа!», 

«Ма лай чы на!». Сяб ры так са ма 

про сяць змай стра ваць што-не-

будзь для іх. Ёсць ужо і за мо вы 

на про даж ад да рос лых. «Трак та-

ры шмат ча су не зай ма юць, та му 

іх не шка да ад даць і за не вя лі-

кую ца ну», — усмі ха ец ца Ягор, 

ро бя чы ма лень кія кро кі да вя лі кай 

ма ры — стаць раз бя ром-пра фе-

сі я на лам.

Юлія АДА МО ВІЧ, сту дэнт ка 

ІV кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Трэ ці пра цоў ныТрэ ці пра цоў ны

Не ча ка на!Не ча ка на!

Квэст на... трак та рах

З на го дыЗ на го ды

Хто не чуў пра «Зуб ра ня»?Хто не чуў пра «Зуб ра ня»?
Там кож ную зме ну атрад — як сям'я!

Га на рыц ца сва ёй кра і най

МАЙ СТАР З ВОСЬ МА ГА КЛА СА


