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ПАКАЛЕННЕ XXI

НА ТХНЕН НЕ — 
У АР ХІ ТЭК ТУ РЫ ПРОД КАЎ

Рэс пуб лі кан ская даб ра чын ная ак цыя 

«Ад наў лен не свя тынь Бе ла ру сі» гэ тым 

ра зам скі ра ва ла ся ў Сма ля віц кі ра ён, дзе 

ва лан цё ры БРСМ доб ра ўпа рад ку юць тэ-

ры то рыю Ля дзен ска га Свя та-Бла га ве-

шчан ска га муж чын ска га ма нас ты ра.

Сю ды пры еха лі сту дэн ты БДУ ІР. Ця гам 

тыд ня ма ла дыя лю дзі бу дуць і жыць і пра ца-

ваць ме на ві та тут, у сце нах ма нас ты ра, што, 

як ча ка ец ца, да па мо жа ім блі жэй па зна ё міц-

ца з гіс то ры яй свя ты ні. Ва лан цё ры, апроч 

доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рыі, аказ ва юць 

да па мо гу ў сель ска гас па дар чых ра бо тах.

На га да ем, што даб ра чын ны пра ект «Ад-

наў лен не свя тынь Бе ла ру сі» рэа лі зу ец ца ў 

кра і не з 2013 го да. Ва лан цёр скі рух «Доб-

рае Сэр ца» су мес на з асноў ны мі кан фе сі я мі 

пра во дзіць пра цоў ныя ак цыі, скі ра ва ныя на 

доб ра ўпа рад ка ван не і ад наў лен не хра маў, 

ма нас ты роў, свя ці лі шчаў, пры да рож ных 

кры жоў, свя тых кры ніц, ар га ні зуе ад кры тыя 

дыя ло гі ду хоў на-ма раль най на кі ра ва нас ці, 

рас пра цоў вае но выя эк скур сій ныя марш ру ты 

«Свя ты ні Бе ла ру сі».

Акра мя да па мо гі Ля дзен ска му Свя та-Бла-

га ве шчан ска му муж чын ска му ма нас ты ру ў 

Сма ля віц кім ра ё не, сё ле та ва лан цё ры «Доб-

ра га Сэр ца» за дзей ні ча ны ў доб ра ўпа рад ка-

ван ні тэ ры то рый хра ма ў го нар Са бо ра Усіх 

Бе ла рус кіх Свя тых у Грод не, Свя та-Тра ец-

ка га Мар ка ва га муж чын ска га ма нас ты ра ў 

Ві цеб ску, хра ма іко ны Бо жай Ма ці «Зба ві-

цель ка» ў Жо дзі не і мно гіх ін шых.

Ар га ні за та ра мі ак цыі вы сту па юць БРСМ, 

Апа рат Упаў на ва жа на га па спра вах рэ лі гій 

і на цы я наль нас цяў, рэ лі гій ныя ар га ні за цыі 

Бе ла ру сі.

Ле тась з ак тыў ным удзе лам ва лан цё раў 

БРСМ доб ра ўпа рад ка ва ны 283 куль та выя 

аб' ек ты.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Як пра цуе 

гід ра элект ра стан цыя, 

ча му пу га шчоў кае, 

а вы шы ня Эй фе ле вай 

ве жы за ле жыць 

ад па ры го да? Ас пі рант 

БДУ Па вел ЛА БА ЦЭ ВІЧ 

вя дзе акаўнт у 

«Ін стаг ра ме» «Фі зі ка 

для ўсіх», 

дзе з да па мо гай 

зра зу ме лых ма люн каў 

ад каз вае на гэ тыя і ін шыя 

пы тан ні. За пра ек там 

со чаць амаль пяць ты сяч 

пад піс чы каў, ся род 

якіх ёсць на ват іран цы 

і аў стра лій цы.

У дзя цін стве Па вел лю-

біў чы таць эн цык ла пе дыі: пра 

ды на заў раў, ва ен ную тэх ні ку, 

пла не ты. Та му, ка лі ў шко ле 

па ча ла ся фі зі ка, хлоп цу яна 

па да ла ся вель мі лёг кай. «Там 

зболь ша га апіс ва юц ца з'я вы, 

якія мы су стра ка ем у жыц ці. 

Узяць вось сі лу пры цяг нен ня — 

гэ та ж ла гіч на, што ўсе це лы па-

да юць!» — ка жа ён.

По тым бы лі алім пі я ды, ву чо ба 

на фі зіч ным про фі лі ў лі цэі БДУ. 

У год, ка лі Па вел па сту паў ва ўні-

вер сі тэт, пра хад ны бал на фіз фак 

быў ча мусь ці вель мі ніз кі — 108. 

Ас пі рант жар туе: са сва ім атэс та-

там і сер ты фі ка та мі ЦТ тры ра зы 

ту ды мог прай сці. Пад час ву чо бы ў 

БДУ хло пец ак тыў на ўдзель ні чаў у 

гра мад скім жыц ці: уз на чаль ваў са-

вет па якас ці аду ка цыі, вы сту паў у 

пра ек це «На ву ка на паль цах», дзе 

рас каз ваў пра свае да сле да ван ні 

зра зу ме лай мо вай сту дэн там ін-

шых спе цы яль нас цяў.

— Ле тась у БНТУ па сту паў мой 

брат. Я яму кры ху да па ма гаў рых-

та вац ца і сам так са ма вы ра шыў 

сха дзіць на ЦТ. Мне па да ло ся, што 

фі зі ка ў мі ну лым го дзе бы ла ку ды 

пра сцей шай, чым ка лі я па сту паў. 

Праў да, мо жа, спра ва ў тым, што 

гэ та я за час ву чо бы па глы біў свае 

ве ды? Але бра ту бы ло скла да на. 

Мне ста ла не па са бе, што фі зі ка 

за ста ец ца на ўзбо чы не, і я вы ра-

шыў ства рыць пра ект, каб па пу ля-

ры за ваць гэ ту на ву ку.

Па вел па ду маў, што лепш за 

ўсё бу дзе ра біць ма люн кі і пі саць 

ка рот кае тлу ма чэн не пад імі — ка лі 

сам спра буе з не чым ра за брац ца, 

час та звяр та ец ца да схем. Най леп-

шай са цы яль най сет кай для та ко га 

фар ма ту быў «Ін стаг рам». Акаўнт 

хло пец ства рыў у ся рэ дзі не чэр-

ве ня мі ну ла га го да і па ста віў са бе 

ўмо ву: ка лі да кан ца ле та не бу дзе 

ты ся чы пад піс чы каў, пе ра ста не гэ-

тым зай мац ца. Да ве рас ня план ка 

бы ла ўзя та.

Рас кру ціць справу ас пі рант 

спра ба ваў мно гі мі спо са ба мі. На-

прык лад, пад піс ваў ся на вя лі кую 

коль касць ста ро нак ка рыс таль ні-

каў се ці ва, каб яго пра ект па каз-

ва лі ў рэ ка мен да цы ях. Пры кі нуў, 

што, ка лі пад пі сац ца на ты ся чу, 

шос тая част ка ад гэ тай коль кас ці 

ста не тва і мі чы та ча мі. Пуб лі ка цыі 

хло пец ро біць пе ра важ на ў во сем 

ве ча ра — каб за ха піць і бе ла рус-

кую, і аме ры кан скую аў ды то рыю 

(ця пер ста рон ка вя дзец ца на трох 

мо вах: рус кай, анг лій скай і фран-

цуз скай). А яшчэ лепш раз мя-

шчаць па сты ў кан цы тыд ня, бо 

ў па ня дзе лак-аў то рак аў ды то рыя 

«мёрт вая».

Ся род пад піс чы каў пе ра ва-

жа юць школь ні кі, сту дэн ты і ма-

ла дыя вы клад чы кі. Тры чвэр ці 

чы та чоў — ва ўзрос це ад 18 да 

34 га доў. Тых, ка му 13—17 га-

доў, — сем пра цэн таў. Со чыць за 

пра ек там і ка тэ го рыя 60+ (та кіх 

адзін пра цэнт). Дзве тра ці ны пад-

піс чы каў — муж чы ны. Ка лі гля-

дзець па кра і нах, то боль шасць 

аў ды то рыі з Бе ла ру сі (16 пра цэн-

таў). Ак тыў на пра гля да юць акаўнт 

так са ма жы ха ры Ін дыі, ЗША і Ра-

сіі. Па вел усмі ха ец ца: не як яму 

пі са лі хлоп цы з Ін да не зіі, пра сі лі 

да па маг чы ра шыць за да чу.

У най боль шай сту пе ні пад піс-

чы кі ці ка вяц ца та кі мі раз дзе ла мі 

на ву кі, як аст ра фі зі ка і кван та вая 

фі зі ка. Апош няя, пры зна ец ца ас-

пі рант, на са мрэч скла да ная. Бо 

ў све це ата маў дзей ні ча юць аб-

са лют на ін шыя за ко ны, якія нам 

цяж ка ўя віць. Умоў на ка жу чы, там 

іс нуе пэў ная до ля іма вер нас ці, што 

прад мет мо жа прай сці скрозь сця-

ну і ні чо га не раз бу рыць.

Ма люн кі Па вел ро біць ад ру кі. 

На ства рэн не ад на го па ста мо жа 

пай сці ад дзвюх га дзін да не каль-

кіх дзён. Не ка то рыя рэ чы, пра якія 

хло пец рас каз вае ў «Ін стаг ра ме», 

для яго са мо га бы лі ў на ві ну:

— З апош ня га — як ад крыць бу-

тэль ку ві на з да па мо гай за паль ніч-

кі. У ін тэр нэ це ўба чыў гэ та ві дэа і 

па ду маў, што трэ ба рас тлу ма чыць, 

ча му так ад бы ва ец ца. Ці ка ва бы-

ло раз бі рац ца, як утва ра юц ца мі-

ра жы, асаб лі ва Фа та Мар га на — 

адзін з са мых клас ных і рэд кіх.

У акаў нце «Фі зі ка для ўсіх» ас-

пі рант так са ма рэ ка мен дуе кні гі, 

пра па нуе ўга даць фор му лы. А ў 

бу ду чы ні ён пла нуе зды маць і ві-

дэа ро лі кі.

Ча му школь ні кі лі чаць фі зі ку са-

мым скла да ным прад ме там, Па-

вел шчы ра не ра зу мее.

— Маг чы ма, яна па да ец ца та-

кой, бо ма тэ ма ты ку як след не да-

вуч ва юць, — раз ва жае ён і дзе ліц-

ца сва ім ба чан нем та го, як вар та 

вы кла даць фі зі ку: — У аме ры кан-

ска га па пу ля ры за та ра на ву кі Ры-

чар да Фэй нма на ёсць та кая фра-

за: ка лі вы на ву ко вец ці ін жы нер і 

не мо жа це рас тлу ма чыць дзі ця ці, 

чым зай ма е це ся, у двух сло вах, 

то вы шар ла тан. Прос та рас каз-

ваць — гэ та сум на і не ці ка ва. Лепш 

да ваць як ма га больш ма люн каў і 

пры во дзіць пры кла ды з жыц ця. Вы 

вось ве да лі, што вы — зор ка? І ўсе 

лю дзі так са ма? Ка лі толь кі з'я віў ся 

су свет, ён скла даў ся з ва да ро ду 

і ге лію, са мых лёг кіх эле мен таў. 

По тым яны ста лі пе ра ўтва рац ца ў 

зор кі. А на ша пла не та ўзнік ла на 

мес цы ад ной з іх.

І яшчэ ад на важ ная за ўва га ад 

Паў ла: каб доб ра вы кла даць фі зі-

ку, трэ ба яе лю біць.

На дум ку хлоп ца, тут, як і ў лю-

бым ін шым прад ме це, важ на зра-

зу мець, што і ча му ад бы ва ец ца, 

а не прос та за ву чыць на па мяць 

кан стан ты. «Нех та з на ву коў цаў 

на ват ка заў: «Ка лі б я ве даў усе 

гэ тыя ліч бы, я быў бы звы чай ным 

ба та ні кам».

Чым гэ тыя ве ды да па ма га юць у 

жыц ці? З са ма га прос та га — ка лі 

ў тэ ле фо на зла ма ец ца пад за рад-

ка, фі зі кі ні ко лі не па ня суць яе ў 

ра монт: раз бя руць, дзе трэ ба пры-

па яюць — і га то ва. Па сло вах ас-

пі ран та, звы чай на та кія пры бо ры 

ра ман та ваць лёг ка.

— Гля дзе лі се ры ял «Тэ о рыя вя-

лі ка га вы бу ху»? Вось як там па-

ка за лі на ву коў цаў, на са мрэч так 

і ёсць. Але фі зі кі — нар маль ныя! 

(Смя ец ца.) Прос та іх ін та рэ сы кры-

ху ссу ну тыя ў ін шую сфе ру. Гэ та не 

зна чыць, што мы больш ні чым не 

ці ка вім ся. Я, на прык лад, не ма гу 

ўя віць свайго жыц ця без спор ту. 

Зай маў ся і ха ке ем, і фут бо лам, ця-

пер на бокс ха джу. А вось тан цы 

мне не вель мі пад да юц ца. Не як 

за пра сі лі ўдзель ні чаць у ба лі БДУ, 

і трэ ба бы ло трэ ні ра вац ца валь-

са ваць — гэ та бы ло вель мі цяж-

ка! Хоць, маг чы ма, мне не ха пі ла 

цяр пен ня.

Праз год Па вел за кан чвае ас-

пі ран ту ру. Ку ды на кі ру ец ца да-

лей, па куль не вы зна чыў ся. Ёсць 

ва ры янт пай сці ў пра гра ма ван не, 

але гэ та ра бо та хлоп цу не вель-

мі ці ка вая. Зу сім ін шая спра ва — 

зай мац ца рас пра цоў кай «на чын кі» 

для на ву ко вых уста но вак. А вось 

да сле да ван ні па фі зі цы, хут чэй за 

ўсё, за ста нуц ца ў якас ці хо бі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Да вы то каўДа вы то каў

Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц-

тва і На цы я наль ны цэнтр мас тац кай 

твор час ці дзя цей і мо ла дзі ар га ні зу-

юць Рэс пуб лі кан скую вы ста ўку-кон-

курс дзі ця чай твор час ці «Арх На ва-

цыя-2018», пры све ча ную Го ду ма лой 

ра дзі мы.

Да ўдзе лу ў ёй за пра ша юц ца на ву-

чэн цы аб' яд нан няў па ін та рэ сах уста ноў 

да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі і 

ін шых уста ноў аду ка цыі і куль ту ры, а так-

са ма ін ды ві ду аль ныя ўдзель ні кі ва ўзрос-

це ад ча ты рох да двац ца ці га доў.

Кон курс прой дзе ў ча ты ры эта пы: ад-

бо рач ныя — у ве рас ні, а за ключ ны этап — 

у каст рыч ні ку — ліс та па дзе.

Да раз гля ду жу ры пры ма юц ца жы ва-

піс ныя і гра фіч ныя ра бо ты, ар хі тэк тур ныя 

ма ке ты, вы ка на ныя з лю бых ма тэ ры я лаў, 

мас тац кія фа та гра фіі, ві дэа ро лі кі пра цяг-

лас цю да трох хві лін. Згод на з ўмо ва мі 

кон кур су, твор чыя ра бо ты па він ны ад па вя-

даць ад ной з за яў ле ных тэм: «Ар хі тэк ту ра 

ма лой ра дзі мы», «Зна ка мі тыя ар хі тэк та-

ры Бе ла ру сі», «Ра зум ны дом» ці «Вы то кі 

аду ка цыі».

Пе ра мож цы і пры зё ры вы стаў кі-кон кур-

су ў кож най на мі на цыі і ўзрос та вай ка тэ-

го рыі бу дуць уз на га ро джа ны дып ло ма мі 

І, ІІ і ІІІ сту пе ні Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і 

бу даў ніц тва і пры за мі.

Да та го ж з 11 каст рыч ні ка па 25 ліс та-

па да ў На цы я наль ным цэнт ры мас тац кай 

твор час ці дзя цей і мо ла дзі бу дзе ар га ні-

за ва на вы стаў ка са мых ці ка вых ра бот 

кон кур су «Арх На ва цыя-2018». Най больш 

уда лыя тво ры бу дуць вы ка ры ста ны ў вы-

да вец кай спра ве: пры ства рэн ні тэ ма тыч-

ных бук ле таў, ка лен да роў і ін шай рэ клам-

най пра дук цыі.

З больш пад ра бяз най ін фар ма цы яй 

аб пра вя дзен ні вы стаў кі-кон кур су мож на 

азна ё міц ца на сай це На цы я наль на га цэнт-

ра мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па жыць 
і па пра ца ваць 
у... ма нас ты ры

ФІ ЗІ КА, ЗРА ЗУ МЕ ЛАЯ І ЛІ РЫ КАМ,
або Ка лі ма лю нак — леп шы за ты ся чу слоў

Прос та аб скла да нымПрос та аб скла да ным

Прын цып ра бо ты гід ра элект ра стан цыі.
Як ад кар ка ваць бу тэль ку з да па мо гай 

за паль ніч кі.


