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Ад крыц цi

Мес ца 
пры цяг нен ня 
твор чай энер гii

У Ма зы ры на пя рэ дад нi пра вя дзен ня фес ты ва лю 

пра цаў нi коў аграр най га лi ны «Да жын кi-2020» шэ раг 

са цы яль на знач ных аб' ек таў свят куе на ва сел лi. Так, 

у но вым улас ным бу дын ку ця пер бу дзе пра ца ваць 

Ма зыр скi цэнтр твор час цi дзя цей i мо ла дзi. Гэ та са-

праўд ная тэ ры то рыя пры цяг нен ня твор чай энер гii 

Ма зыр шчы ны.

Доў гi час дзе цi i пе да го гi пра во дзi лi за ня ткi ў пры ста са-

ва ных па мяш кан нях. Мес ца бы ло ма ла — каля 200 «квад-

ра таў» для амаль ты ся чы дзя цей. Но вы ад рас пра пiс кi — 

бу ды нак, у якiм ра ней раз мя шчаў ся ра ён ны суд пас ля 

маш таб най ма дэр нi за цыi. Пра ве дзе ны ка пi таль ны ра монт 

да ху i фа са ду, ума ца ва ны апор ныя кан струк цыi сцен, 

зроб ле ны ўнут ра ны ра монт ка бi не таў, сан вуз лоў, за ме-

не ны вок ны i дзве ры. Акра мя та го, улад ка ва ны за лы для 

вы ставак i для за ня ткаў па ха рэа гра фii, ку ток для ад па-

чын ку баць коў.

На бу даў нi ча-ман таж ныя ра бо ты бы ло на кi ра ва на 

больш за 545 ты сяч руб лёў. На на быц цё мэб лi, аб ста ля-

ван ня i iн вен та ру вы лу ча на больш як 83 ты ся чы руб лёў. 

Жы ха ры Ма зы ра част ку срод каў са бра лi на су бот нi ку — 

8 % ад агуль на га кош ту ўсiх вы дат каў.

На пер шым па вер се раз мяс цiў ся гас па дар чы блок з 

гар дэ ро бам i кас цю мер ны мi, на дру гiм i трэ цiм — пра сто-

ра для твор час цi вы ха ван цаў, чац вёр ты ад ве дзе ны пад 

ад мi нiст ра цыю.

У но вым бу дын ку ёсць дзе раз гар нуц ца ўдзель нi кам 

аж но 73 аб' яд нан няў па iн та рэ сах. Са мыя па пу ляр ныя з 

iх — дэ ка ра тыў на-пры клад ное, ва каль нае, ха рэа гра фiч-

нае, вы яў лен чае. Аца нi лi но выя ўмо вы i 60 пе да го гаў цэнт-

ра ра зам з кi раў нi ком уста но вы Ак са най Ка за чэн кай.

Мiж тым Ма зыр скi цэнтр твор час цi дзя цей i мо ла дзi 

скла да ец ца з больш чым 1700 фi лi ялаў. У гэ тым на ву-

чаль ным го дзе ў iм упер шы ню па ча лi ра бо ту з дзець мi, 

якiя ма юць псi ха фi зiч ныя асаб лi вас цi. Ство ра на так са ма 

па ста ян ная экс па зi цыя дзi ця чай твор час цi i вi даў ра мёст-

ваў Па лес ся.

Стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма Ге надзь 

САЛА ВЕЙ па вiн ша ваў пе да го гаў i дзя цей з на ва сел лем:

— Раз гля дзець та лент у дзi ця цi, рас кры ваць яго, пад-

трым лi ваць, ка лi яно су мня ва ец ца, i ўпэў не на вес цi яго 

да май стэр ства i за ва я ван ня но вых вяр шы няў — за да ча 

сум лен на га твор ча га пе да го га. До ка зам та му слу жаць 

90 уз на га род роз най вар тас цi ў мiж на род ных, рэс пуб лi кан-

скiх i аб лас ных кон кур сах, якiя дзе цi за ва я ва лi за мi ну лы 

на ву чаль ны год. На пра ця гу не каль кiх га доў цэнтр за ста-

ец ца ад ным з лi да раў у сва iм кi рун ку ў Го мель скай воб лас-

цi, — пад крэс лiў кi раў нiк рэ гi ё на. — Упэў не ны, пры та кiм 

вы со кiм па тэн цы я ле i дзя ку ю чы ство ра ным кам форт ным 

умо вам для ра бо ты i твор час цi, юныя ма зы ра не бу дуць i 

да лей раз вi ваць свае та лен ты, да ся гаць но вых вяр шы няў, 

услаў ляць рэ гi ён i кра i ну сва i мi пос пе ха мi.

На ад крыц цi ўста но вы гу бер на тар па да рыў цэнт ру сер-

ты фi кат на 50 ты сяч руб лёў для да лей ша га раз вiц ця i 

ўма ца ван ня яго ба зы. Яшчэ адзiн сер ты фi кат пе рад ала 

ўста но ве стар шы ня Ма зыр ска га рай вы кан ка ма Але на 

Паў леч ка.

Асвой ва ю чы ся ў но вых ка бi не тах, вы ха ван цы цэнт ра 

iмк ну лi ся рас па вес цi пра сваю дзей насць i пра дэ ман стра-

ваць свае пос пе хi. Да рэ чы, тут дзей нi ча юць яшчэ i дзi ця-

чыя i ма ла дзёж ныя ар га нi за цыi: доб ра ах вот нiц кi атрад, 

iн тэ ле кту аль ны клуб i аб' яд нан не юных жур на лiс таў.

Ге надзь Са ла вей пры раз мо ве з прад стаў нi ка мi мяс цо ва-

га ма ла дзёж на га са ве та за ўва жае, што гэ та ар га нi за цыя — 

пер шая пры ступ ка да ўдас ка на лен ня на ша га жыц ця:

— Тут вы на бы ва е це на вы кi ў тых кi рун ках, якiя вам 

спат рэ бяц ца ў жыц цi. Да дат ко вая аду ка цыя так са ма да-

па мо жа ў вы ба ры жыц цё ва га шля ху. Я ха чу, каб ваш 

ма зыр скi до свед рас паў сюдж ваў ся. Нам важ на ўлiч ваць 

ва шы по гля ды на жыц цё, на на шу ра бо ту — мы бу дзем 

пры слу хоў вац ца да ва шай дум кi. Вы мо жа це сме ла дзя лiц-

ца сва iм пунк там гле джан ня з на мi, прад стаў нi ка мi ста рэй-

ша га па ка лен ня. I будзь це ўпэў не ны: мы вас па чу ем.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, фо та аў та ра.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На прык лад, за гад чы ца 

ад дзе ла да следа ван ня i 

рэ стаў ра цыi Аляк санд ра 

БА ГА ЛЕЙ ША зай ма ец ца 

рэ кан струк цы яй ста ра жыт-

ных iкон. I ня даў на пад час 

ра бо ты яна су тык ну ла ся з 

са праўд ным цу дам. Iко на, 

якая тра пi ла на рэ стаў ра-

цыю, ака за ла ся «з сак рэ-

там».

— Гэ тая iко на доў гi час 

за хоў ва ла ся ў схо вi шчы i 

да ту ец ца ХIХ ста год дзем. 

Але нi хто не ве даў, што пад 

верх нiм плас том зна хо дзiц-

ца яшчэ адзiн спiс. Та кiм 

чы нам, iко на ака за ла ся з 

двай ным спi сам. Маг чы ма, 

што нiж нi спiс яшчэ больш 

ста рэй шы, — мяр куе Аляк-

санд ра.

Яна рас ка за ла, што iко на 

тра пi ла на рэ стаў ра цыю для 

ўма ца ван ня верх ня га «за ла-

то га» плас та. Та кая пра цэ ду-

ра ро бiць фар бу больш тры-

ва лай. Ка лi спе цы я лiст ста-

ла пра во дзiць ума ца ван не, 

яна су тык ну ла ся з пэў ны мi 

цяж кас ця мi — па верх ня не 

пад да ва ла ся нi я кiм ме та дам. 

А ка лi зня ла верх нюю фар-

бу, рап там пра сту пi ла яшчэ 

ад но, нiж няе пiсь мо. Та ды 

рэ стаў ра тар скi са вет пры няў 

ра шэн не пе ра нес цi верх нi 

пласт на iн шую асно ву, для 

та го каб за ха ваць абедз ве 

вы явы. Нiж нi спiс ня дрэн на 

за ха ваў ся, праў да, ён цём-

ны, але доб ра чы та юц ца 

аб лiч чы свя тых — у цэнт ры 

бач ны Хрыс тос, Бо жая Ма цi, 

Мi ка лай-цу да тво рац, iн шыя 

свя тыя. Вер хнi слой бу дзе 

са бра ны на дру гой дош цы. 

Ён збi ра ец ца як ма за i ка — 

кож ны ка ва ла чак пе ра но сiц-

ца асоб на.

— Для но вай iко ны быў 

вы ка ры ста ны не вель мi 

доб ры грунт, та му пе ра но-

сiць ра ней шую вы яву цяж-

ка. Кож ны пазл спа чат ку 

ачы шчаю ад грун ту. За тым 

раз моч ваю, стонь шваю па-

крыц цё, су шу, пе ра клад ваю 

на дру гую дош ку, — дэ ман-

струе Аляк санд ра да во лi 

скру пу лёз ны пра цэс. — Спiс 

зроб ле ны на асно ве, якая 

iмi туе зо ла та. Звер ху iко на 
па кры та ла кам.

Уся го ў фон дах Гро дзен-
ска га гiс то ры ка-ар хеа ла-
гiч на га му зея за хоў ва ец ца 
больш за дзве ты ся чы iкон, 
ка жа су раз моў нi ца. Гэ та да-
во лi вя лi кая ка лек цыя. Мiж 
тым, мно гiя па сту пi лi ў кры-
тыч ным ста не, та му па тра-
бу юць рэ стаў ра цыi. Пас ля 
ад наў лен чых ра бот iко ны 
вяр та юц ца на зад, у фон ды, 

час ад ча су вы стаў ля юц ца 

ў экс па зi цыi. Аляк санд ра 

па каз вае стос драў ля ных 

iкон, якiя ча ка юць свай го 

ча су. Ся род iх ёсць трыпцiхi-

раскла душ кi. Ад на з iкон 

рас ко ла тая.

Ке ра мi кай зай ма ец ца 

Тац ця на Баг да но вiч. На-

прык лад, каб уз на вiць збан 

цi iн шы по суд, ро бiц ца яго 

кам п'ю тар ны пра ект, по тым 

плас ты лi на вы, а за тым ке ра-

мiч ны. Но вы фраг мент спе-

цы яль на ад роз нi ва ец ца ад 

ары гi на ла, каб за ха ваць яго 

аў тэн тыч насць. Не ка то рыя 

рэ чы на бы ва юць па трэб ную 

фор му з не вя лi ка га ча рап-

ка. Та кiм чы нам мы мо жам 

атры маць уяў лен не, як вы-

гля даў гэ ты по суд у ста ра-

жыт нас цi. На прык лад, за раз 

на ста ле ке ра мiст кi ня ма ла 

рэ чаў, якiя атры ма лi дру гое 

жыц цё i хут ка тра пяць у вiт-

ры ны му зея.

Iван Кi ры ко вiч зай ма ец-

ца рэ стаў ра цы яй ар хеа ла-

гiч ных зна хо дак. Ня даў на 

яму тра пi ла на кла д ка на 

кнi гу ХI II ста год дзя з хе ру-

вi мам. Та кiя зна ход кi трэ ба 

па чыс цiць ад iр жы i па крыць 

па лi мер най сма лой, каб яны 

не раз ва лi лi ся. Гэ та тон кая 

ра бо та, кар пат лi вая.

Вя до ма, тут ча ка юць но-

вае аб ста ля ван не для ра-

бо ты. А гэ та — мiк ра ско пы, 

лям пы, кам п'ю та ры, ста лы. 

Бу дзе на бы та i спе цы яль нае 

аб ста ля ван не, у пры ват нас-

цi, фу мi га цый ная ва ку ум ная 

ка ме ра для абез за раж ван ня 

прад ме таў з па пе ры, дрэ ва, 

якiя зной дзе ны пад час рас-

ко пак. Гэ тыя рэ чы за гру жа-

юц ца ў ка ме ру, вы бi ра ец ца 

спе цы яль ны рэ жым, i прад-

мет ачы шча ец ца ад грыб ка, 

ад бы ва ец ца яго кан сер ва-

цыя i вы ма рож ван не. Та кая 

апра цоў ка асаб лi ва па трэб-

ная ску ра ным вы ра бам, 

заўва жае Iван Кi ры ко вiч. За-

раз ён пра цуе з прад ме та мi, 

якiя зной дзе ны пад час рас-

ко пак на тэ ры то рыi Ста ро га 

зам ка. Тут хут ка ад кры ец ца 

экс па зi цыя ар тэ фак таў, ку-

ды тра пяць i рэ чы ад рэ стаў-

ра та раў. У пры ват нас цi, вя-

лi кi ста ра жыт ны ку фар, ме-

ха нiзм яко га быў ад ноў ле ны 

i бу дзе бач ны.

— Тэ ры то рыя Ста ро га 

зам ка — най больш ста ра-

жыт нае па се лi шча го ра да, 

тут зной дзе на ня ма ла ар-

тэ фак таў, якiя мы хочам 

за ха ваць, — рас ка за ла 

галоў ны за ха валь нiк фон-

даў Гро дзен ска га гiс то ры-

ка-археа ла гiч на га му зея 

Але на ЖА РЫ НА. — Ка лi 

мы ўсе прад ме ты ад рэ стаў-

ру ем, та ды зро бiм спiс, ство-

рым агуль ную ба зу да ных, 

якая бу дзе да ступ на на сай-

це. А фон ды ў нас вель мi ба-

га тыя — больш за 200 ты сяч 

цi ка вых i каш тоў ных прад-

ме таў, мно гiя з iх па тра бу-

юць рэ стаў ра цыi на спе цы-

яль ным аб ста ля ван нi.

Каб за ха ваць гiс та рыч-

ную i куль тур ную спад чы ну, 

у Грод не бу дзе ство ра ны 

адзi ны ў краіне Цэнтр рэ-

стаў ра цыi. I бу ды нак пад яго 

знай шлi ад па вед ны — пры-

го жы гiс та рыч ны асабняк 

кан ца ХIХ ста год дзя. Па сло-

вах но вых ула даль нi каў, ра-

ней дом на ле жаў вя до ма му 

ў Грод не ле ка ру. По тым тут 

мес цi лi ся роз ныя ўста но вы. 

Ад бы лой ве лi чы амаль нi-

чо га не за ха ва ла ся, акрамя 

пе чы з надзвы чай пры го-

жай каф лi. У хут кiм ча се 

тут пач нец ца маш таб ная 

ма дэр нi за цыя. За тым за куп-

ка аб ста ля ван ня — ад мэб лi 

i кам п'ю та раў да спе цы яль-

ных пры бо раў i ўста но вак. 

На гэ та вы дат ка ва на 550 ты-

сяч еў ра.

— Гэ тыя срод кi па сту пяць 

у рам ках транс гра нiч на га 

пра ек та. Парт нё рам з'яў ля-

ец ца Пад ляс кi му зей у поль-

скiм Бе ла сто ку. З праб ле май 

рэ стаў ра цый ных цэнт раў су-

тык ну лi ся абод ва ба кi, та му i 

вы ра шы лi па даць су мес ную 

за яў ку, — па ве да мi ла Але-

на Жа ры на. — Та кiм чы нам 

быў рас пра ца ва ны вя лi кi 

iнф ра струк тур ны пра ект, 

пад час яко га бу дуць ство ра-

ны фi лi ялы на шых му зе яў, 

а па сут нас цi — паў на вар-

тас ныя цэнт ры рэ стаў ра цыi, 

да следа ван няў i за ха ван ня 

пом нi каў.

Па сло вах су раз моў нi цы, 

боль шасць аб ста ля ван ня 

ў Бе ла ру сi не ро бiц ца, як, 

на прык лад, вак кум ны стол 

для рэ стаў ра цыi, кан сер-

ва цыi прад ме таў жы ва пi су, 

гра фi кi, са ску ры, тка нi ны. 

Яго мож на за ку пiць толь кi за 

мя жой. Та му по шу кi бу дуць 

вес цi ся су мес на з поль скi мi 

парт нё ра мi.

У Бе ла ру сi на сён няш-

нi дзень ня ма та кiх цэнт-

раў. Таму спе цы я лiс ты за-

да во ле ны пра ек там, хоць 

прый шло ся прай сцi да во лi 

доў гi пра цэс пад рых тоў кi i 

ўзгад нен няў. Пла ну ец ца 

ра бiць су мес ныя экс па зi цыi 

тых ар тэ фак таў, якiя прай-

шлi рэ стаў ра цыю ў Грод-

не i ў Бе ла сто ку. Вя до ма, 

цэнтр бу дзе да па ма гаць 

i iн шым му зе ям рэ гi ё на. 

Штат рэ стаў ра та раў амаль 

укамплек та ва ны, не ха пае 

толь кi так сi дэр мiс та.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

Ста ра жыт ныя ар тэ фак ты 
для на шчад каў

Каб за ха ваць 
гiс та рыч ную 
i куль тур ную спад чы ну, 
у Грод не бу дзе ство ра ны 
адзi ны ў краіне 
Цэнтр рэ стаў ра цыi. 
I бу ды нак пад яго 
знай шлi ад па вед ны — 
пры го жы гiс та рыч ны 
аса бняк кан ца 
ХIХ ста год дзя.

Не ка то рыя рэ чы 
на бы ва юць па трэб ную 
фор му з не вя лi ка га 
ча рап ка. Та кiм чы нам 
мы мо жам атры маць 
уяў лен не, як вы гля даў 
гэ ты по суд 
у ста ра жыт нас цi.


