
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Сем'і, якія тут жы вуць, кож ны год мо-

гуць па да ваць за яў ку на тое, каб ва лан цё-

ры да па маг лі ім уцяп ліць іх дом. Бе ла рус-

кія і ня мец кія ва лан цё ры ста лі бу да ваць 

жыл лё для пе ра ся лен цаў, па чы на ю чы з 

1994 го да. Да мы бы лі прос тыя, вы бар ма-

тэ рыя лаў — не вя лі кі. Па ра лель на раз ві ва-

ла ся інф ра струк ту ра, але ачы шчаль ныя 

збу да ван ні па тра ба ва лі ма дэр ні за цыі. За-

раз у Ста хоў цах жы ве 31 сям'я, і амаль усе 

хо чуць зра біць свае да мы больш цёп лы-

мі, — рас каз вае ды рэк тар пра ек та Юрый 

СУ ПРЫ НО ВІЧ.

Пад час ма ла дзёж най бу даў ні чай зме ны 

ва лан цё ры жы лі ў мяс цо вых жы ха роў. Гэ-

тым ле там зме на доў жы ла ся з 27 лі пе ня да 

14 жніў ня. Удзель ні кі кэм па зай ма лі ся ўцяп-

лен нем ад на го з да моў плі та мі з трыс ня гу, 

а так са ма дапамагалі ва ўзвя дзен ні но вых 

збу да ван няў, якія вы ра шаць праб ле му во-

да ад вя дзен ня ў гэ тай мяс цо вас ці.

— Яны на шмат больш эка ла гіч ныя за 

па пя рэд нія. Ва да, якая пра хо дзіць праз 

та кую сіс тэ му, ста но віц ца на 95 пра цэн-

таў чыс цей шая. Та кая ачыст ка пры дат ная 

толь кі для ма лень кіх вё сак з на сель ніцтвам 

500 ча ла век. Абра ны спо саб мак сі маль-

на на блі жа ны да пры род на га і па тра буе 

ма лых вы дат каў энер гіі, — пра цяг вае су-

раз моў нік.

Бе ла рус кім хлоп цам і дзяў ча там, якія 

пра цу юць у рам ках пра гра мы, ад 18 да 

31 го да. А вось са ма му да рос ла му з ня-

мец кіх ва лан цё раў — аж 73. Жы вуць яны 

не толь кі ў да мах, але і ў па лат ках, «каб 

быць блі жэй да пры ро ды». Ра бо чы дзень 

па чы на ец ца ва ўсіх у во сем га дзін ра ні цы 

і за кан чва ец ца а шос тай ве ча ра. Пас ля 

воль ны час ба вяць па-роз на му, у гэ тым ім 

да па ма га юць дзве пе ра клад чы цы — Тац-

ця на ХУЦ КАЯ і Але на АНД РАЙ ЧУК.

— Кож ны дзень мы пры дум ля ем штось-

ці ці ка вае. Пад час ад крыц ця зме ны збі ра-

лі ся на све жым па вет ры, па лі лі вог ні шча, 

зна ё мі лі ся і пяк лі са лод кія бу лач кі. У ін шыя 

дні — эк скур сіі па роз ных га ра дах і мес-

цах, фес ты ва лі, кан цэр ты, — рас каз вае 

Але на.

Ці ка ва, што ма ты вуе хлоп цаў і дзяў чат 

на тое, каб за мест ад па чын ку ка ля мо ра на-

кі ра вац ца ў вёс ку ды яшчэ і пра ца ваць?

— Усе, хто тут зна хо дзіц ца, ма юць вя-

лі кую ма ты ва цыю, нам ня ма ка лі су ма-

ваць! — ка жа Тац ця на. — Мно гія ез дзяць 

сю ды для та го, каб пад цяг нуць або вы ву-

чыць ня мец кую мо ву. І ў іх гэ та атрым лі ва-

ец ца! Ёсць тыя, хто пас ля не каль кіх га доў 

ра бо ты ў ла ге ры амаль кож ны дзень пі ша, 

пы тае, як пра хо дзяць на шыя буд ні, што 

бы ло не звы чай на га, якія пос пе хі ў бу даў-

ніц тве. Я пры яз джаю на Мя дзель шчы ну 

ў якас ці пе ра клад чы цы з ня мец кай мо-

вы пя ты раз. Ра дуе, што з кож ным го дам 

коль касць ах вот ных да лу чыц ца да пра ек та 

ўзрас тае.

Па куль мы раз маў ля лі з дзяў ча та мі, не 

за ўва жы лі, як дай шлі да пер ша га аб' ек та 

пра цы ва лан цё раў — ачы шчаль ных збу-

да ван няў. Ра бо та па тра буе кан цэнт ра цыі 

і доб рай фі зіч най пад рых тоў кі, та му пе рад 

ёй — сыт ныя сня дан кі. Каб лепш зра зу-

мець сут насць та го, чым зай ма юц ца ма ла-

дыя лю дзі, па гу та ры лі з не ка то ры мі з іх.

Па вел МА ЛІ НОЎ СКІ, сту дэнт ля чэб на га 

фа куль тэ та Ві цеб ска га ме ды цын ска га ўні-

вер сі тэ та, да ве даў ся пра маг чы масць ва лан-

цёр ства ад сяб ра — за ці ка віў ся. З мі ну ла га го-

да хло пец па чаў вы ву чаць ня мец кую мо ву.

— Па да ба ец ца, што кож ны дзень не 

па доб ны на ін шы. Ва лан цёр ства — но вы 

во пыт для мя не, вель мі ка рыс ны. Бы вае, 

што не ра зу ме ем ад но ад на го з ня мец кі мі 

сяб ра мі, але гэ та дае боль шую ма ты ва-

цыю на вы ву чэн не мо вы. Да та го ж, акра мя 

ра бо ты, не за бы ва ем пра доб ры ад па чы-

нак — на ват тур нір па ва лей бо ле ла дзім.

А як ад чу ва юць ся бе дзяў ча ты ў якас ці 

бу даў ні коў? Да р'я ВА РО НІЧ, сту дэнт ка 

фа куль тэ та за меж ных моў Го мель ска га 

ўні вер сі тэ та імя Ф. Ска ры ны, упэў не на, 

што та кая пра ца вар тая та го, каб зай мац ца 

ёю ў воль ны час.

— Ус пры маю ва лан цёр ства як ад па чы-

нак. Па жыц ці я ад кры ты і жыц ця люб ны ча-

ла век, мне па да ба ец ца зна ё міц ца з но вы мі 

людзь мі, з не зна ё мы мі кра і на мі, іх куль ту рай. 

Да рэ чы, ня мец кія хлоп цы і дзяў ча ты так са ма 

імк нуц ца да ве дац ца больш пра Бе ла русь, 

пра на шу мо ву, што пры ем на. А яшчэ жы ха-

ры вёс кі дзе ляц ца з на мі гіс то ры я мі пра сваю 

мяс цо васць, на ват пра вод зяць эк скур сіі. Мне 

спа да ба ла ся ў ку рорт ным па сёл ку На рач, 

у На ра чан скім пар ку, а так са ма ў Ап тэ кар-

скім са дзе, дзе вель мі ма ляў ні чыя края ві ды. 

Ска жу шчы ра, мае сяб ры і зна ё мыя не ад-

на знач на ад рэ ага ва лі на тое, чым тут зай-

ма ю ся. Маў ляў, не вель мі дзя во чы за ня так, 

не ці ка вы. Але я так не лі чу, на ле та так са ма 

пла ную сю ды пры ехаць.

А што цяг не за меж ных гас цей у не вя ліч-

кую бе ла рус кую вёс ку? Лайф ЗО МЭР — 

двац ца ці пя ці га до вы не мец, да во лі доў гі 

час жы ве ў Швей ца рыі. На бу доў лі хло пец 

ка ар ды нуе пра цэс і ад каз вае за ін шых. Яму 

вель мі па да ба юц ца на шы края ві ды.

— Так, дзе ля гэ та га я тут і зна хо джу-

ся (усмі ха ец ца. — Аўт.). А ка лі сур' ёз на, 

кру та тое, што ка лі мы ўсе раз' яз джа ем ся 

па сва іх да мах, усё роў на пад трым лі ва ем 

су вязь у сац сет ках і ме сен джа рах. Да рэ-

чы, пра маг чы масць ва лан цёр ства на Мя-

дзель шчы не да ве даў ся даў но, яшчэ ка лі 

ву чыў ся ў шко ле, ця пер я тут ужо пя ты 

раз. На жаль, рус кая мо ва па куль што мне 

не да ец ца, я на ват да гэ туль не за пом ніў 

ім ёны пе ра клад чыц, з які мі пра цую пя ты 

год. Звяр та ю чы ся да Тац ця ны, ка жу: «Ты 

Аня або Та ня? Ах, так, Та ня!» — ці то жар-

там, ці то ўсур' ёз ка жа хло пец. — Пад час 

зме ны ў кэм пе мы з'ез дзі лі ў По лацк, Ві-

цебск, Мінск, Ле пель і ін шыя мес цы — усю-

ды пры го жа. Гэ ты год — не апош ні, ка лі я 

тут пра цую, на на ступ ны так са ма пры еду, 

але дзе ля ін ша га ма ла дзёж на га пра ек та. 

А бе ла рус кія ва лан цё ры, ка му да 31 го-

да, у на ступ ным го дзе па едуць да нас, у 

Гер ма нію, на ра бо ту. Лі чу, што та кі аб мен 

во пы там ка рыс ны для ўсіх нас.

На дру гім аб' ек це пра цы — дзяў ча ты. Як 

рас ка за лі ра бот ні кі, уцяп лен не да моў з вы ка-

ры стан нем пліт з трыс нё гу — даў га веч нае і 

якас нае. Са ма сы ра ві на рас це на азё рах, та-

му пры не аб ход нас ці яе мож на за мя ніць. Гэ-

та вель мі эка ла гіч на. Да та го ж у Ста хоў цах 

ла дзіц ца і вы твор часць та кой пра дук цыі.

Гэ та бу даў ні чая зме на для ва лан цё-

раў — не апош няя. На ле та мо ла дзі бу дзе 

пра па на ва ны но вы пра ект — да лу чыц ца 

да бу даў ніц тва май стэр няў для лю дзей з 

ін ва лід нас цю ў Ле пе лі.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та Воль гі АСТА ПО ВІЧ.
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ПАКАЛЕННЕ XXI

Май стар-класМай стар-клас ЧЫС ТАЙ ВА ДЫ 
І ЦЁП ЛЫХ СЦЕН!На мо ве 

до ты каў 
і па чуц цяў
Што вы ўя ві це, ка лі па ма ца е це кні гу з 

за плю шча ны мі ва чы ма? Яе па мер, ма-

тэ ры ял, з яко га яна зроб ле на, цёп лая 

яна або ха лод ная... Але каб да ве дац ца 

пра змест, да вя дзец ца зра біць лі та ры, 

ліч бы і ма люн кі аб' ём ны мі. Ме на ві та 

так, з да па мо гай до ты каў і па чуц цяў, 

чы та юць не ві ду шчыя і сла ба ві ду шчыя 

дзе ці. Каб да па маг чы ім спаз наць свет, 

у гро дзен скай ся рэд няй шко ле № 35 

імя М. А. Вол ка ва раз ві ва ец ца пра ект 

«Цёп лыя кні гі». Па вы ні ках сё лет ня га 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су «100 ідэй 

для Бе ла ру сі», які ла дзіў ся Бе ла рус кім 

рэс пуб лі кан скім са юзам мо ла дзі, ён 

апы нуў ся ў лі ку пе ра мож цаў у на мі на-

цыі «Гра мад ства, эка но мі ка і са цы яль-

ная сфе ра».

— Та кія ідэя і наз ва на ра дзі лі ся ў біб лі я-

тэч най сіс тэ ме ў Грод не ча ты ры га ды та му, — 

ка жа пе да гог-ар га ні за тар шко лы Анас та сія 

Хань ко. — А на ша гіс то рыя па ча ла ся, ка лі 

з вуч ня мі на ве да лі Бе ла рус кае та ва рыст ва 

ін ва лі даў па зро ку (БелТІЗ). Дзе цям пра па на-

ва лі на дзець на во чы па вяз кі і па спра ба ваць 

пад няц ца на не каль кі па вер хаў. У біб лі я тэ цы 

мы гар та лі кні гі, ма ца лі, спра ба ва лі чы таць 

шрыфт Брай ля. Не рас чу ліц ца бы ло цяж ка. 

Там і за ўва жы лі, што для да рос лых та кіх кніг 

шмат, а для дзя цей — уся го не каль кі. Та ды 

і па ду ма лі: а ча му б нам са мім не зра біць іх 

для апош ніх?..

Пра ект па ча лі ажыц цяў ляць ра зам з пе да-

го гам па да дат ко вай аду ка цыі Дзміт ры ем Тра-

фі ма вым і на мес ні кам па вы ха ваў чай ра бо це 

Ан жа лі кай Каз лоў скай. Да лу чы лі ся і школь ні-

кі, а так са ма гро дзен скія ва лан цё ры.

Пер шую кні гу, «Ляс ныя зве ра ня ты», ра-

бі лі ця гам ме ся ца-паў та ра. Спа чат ку трэ ба 

бы ло рас пра ца ваць ма кет, на быць ма тэ ры я-

лы, зла дзіць кар кас, вок лад ку і ста рон кі. Пры 

ства рэн ні тво раў трэ ба ўсве дам ляць, што іх 

бу дуць чы таць не ва чы ма, а ру ка мі, уя віць, 

што ад чу вае ча ла век з па ру шэн ня мі зро ку, 

зра біць так, каб кні га бы ла зра зу ме лая і ці-

ка вая для дзі ця ці.

— У гэ тым нам вель мі да па ма га юць не ві-

ду шчыя ва лан цё ры з Бел ТІЗ, — тлу ма чыць 

Анас та сія. — Яны па каз ва юць, як пі саць 

шрыф там Брай ля, рас кры ва юць усе ню ан сы. 

А пас ля та го, як усё га то ва, са мі пра вя ра юць 

кан чат ко вы вы нік.

Пры ства рэн ні так тыль ных кніг важ ная 

кож ная дэ таль і, га лоў нае, — мак сі маль ная 

ад па вед насць рэ ча іс нас ці. На прык лад, дзе ці 

не ра зу ме юць на кла дан ня аб' ек та на аб' ект: 

не атры ма ец ца зра біць жы вё лу з ла па мі, якія 

скла дзе ны на жы ва це. Так са ма доб ра, ка лі 

бу дзе менш дэ та ляў, каб чы тач за ся родж ваў-

ся на га лоў ным.

Яшчэ ад на ад мет насць — якасць ма тэ-

ры я лу. Ён па ві нен быць мяк кі, пры ем ны на-

воб ма цак. Для кніг вы ка рыс тоў ва юць фетр, 

воў ну, шоўк, а так са ма гу зі кі, ску ру, пё ры. 

Вост рых ма тэ ры я лаў, вя до ма, па збя га юць. 

А што да фар баў, то бя руць ко ле ры па стэль-

ных то наў.

Ад на з са мых скла да ных рэ чаў пры ства-

рэн ні тво ра — шрыфт Брай ля. Лі та ры пі шуць 

як бы ў люст ра ным ад біт ку, ра бо ту трэ ба па-

чы наць спра ва на ле ва. Па мы ліц ца нель га, 

інакш тэкст не зра зу ме юць.

За два га ды ў шко ле зра бі лі ўжо больш за 

дзе сяць кніг, ся род якіх «Зай маль ная ма тэ-

ма ты ка», «Зім нія ўбо ры», «Пад вод ны свет», 

«По ры го да». Яны не толь кі ву чаць, але і раз-

ві ва юць дроб ную ма то ры ку.

Ства раль ні кі ўдзель ні ча юць са сва ім пра-

ек там у роз ных кон кур сах, каб як ма га больш 

лю дзей да ве да ла ся пра іх ка рыс ную ра бо-

ту. Вя до ма, хо чац ца вый сці і на між на род ны 

ўзро вень.

Юлія АДА МО ВІЧ.

Вось так ба віць свой воль ны час сту дэнт ка 
Да р'я Ва ро ніч.

На бу доў лі шчы руе Па вел Ма лі ноў скі.

Тут бу ду юць ачы шчаль ныя збу да ван ні.


