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Мер ка ван неМер ка ван не

«Мы пра ана лі зу ем, 
ча му так ад бы ло ся»

Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
пра бе ла рус кую мо ладзь

«Звяз да» па пра сі ла чле на Па-

ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па аду ка цыі, куль ту-

ры і на ву цы Тац ця ну АЎ ТУ ХО-

ВУ ад ка заць, што, на яе дум ку, 

ува бра ла ў ся бе па няц це «дзяр-

жаў ная ідэа ло гія» ў сфе ры аду-

ка цыі:

«Дзяр жаў най ідэа ло гія — гэ та 
пе рад усім пры віц цё ма ла до му па-
ка лен ню лю бо ві да Ра дзі мы, на цы я -
наль ных сім ва лаў, па ва гі да гіс-
 та рыч най і куль тур най спад чы ны, раз на стай нас ці све ту, 
лю бо ві да ма лой ра дзі мы, па ва гі да ста рэй шых, асаб лі вай 
ува гі да ве тэ ра наў, — лі чыць пар ла мен та рый. — Вы клад-
чы кі ў сва ёй што дзён най дзей нас ці сцвяр джа юць гэ тыя 
каш тоў нас ці.

З сі ту а цыі, якая ад бы ва ец ца сён ня, мы вы не сем уро кі, 
пра ана лі зу ем, ча му так ад бы ло ся, што на ша мо ладзь схіль-
ная да та ко га знеш ня га ўплы ву. Ня пра віль на ска заць, што 
не аб ход на вы бу доў ваць ідэа ла гіч ную ра бо ту ва ўста но вах 
аду ка цыі, бо яна іс нуе: на ўро ках рэа лі зу ец ца тры а дзі ная 
мэ та — аду ка цый ная, раз ві ва ю чая і вы ха ваў чая. І апош няй 
удзя ля ец ца асаб лі вая ўва га на кож ным уро ку, па за клас ным 
ме ра пры ем стве, ва ўста но вах да дат ко вай аду ка цыі. Ча му 
дзе ці апош нім ча сам ака за лі ся ўцяг ну тыя ў па лі ты ку? Тут 
яшчэ не аб ход на ра за брац ца. Ска заць, што бы ла па слаб ле на 
вы ха ваў чая ра бо та ў га лі не аду ка цыі? Я так не лі чу, асаб лі ва 
гэ тым зай ма лі ся на пя рэ дад ні 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі.

Сён ня за да ча ўсёй пе да га гіч най гра мад скас ці — ар га ні-
за ва на па чаць ву чэб ны год. На стаў ні ку трэ ба ра зу мець, што 
ён бу дзе ву чыць тых, хто «за» і хто «су праць», і ме на ві та 
яму не аб ход на тых, хто па мы ля ец ца, пе ра ка наць».

На кант ро ліНа кант ро лі

ПА СТУ ПО ВАЕ РАЗ ВІЦ ЦЁ
На тал ля КА ЧА НА ВА ўзя ла ўдзел у па ся джэн ні 

на зі раль на га Са ве та ААТ «Наф тан»
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі з'яў ля ец ца кі раў ні ком 

на зі раль на га Са ве та прад пры ем ства.

На па рад ку дня зна хо дзі лі ся не каль кі пы тан няў, га лоў ныя 
з якіх — вы ні кі фі нан са ва-гас па дар чай дзей нас ці прад-
пры ем ства за пер шае паў год дзе 2020 го да, вы ка нан не 
клю ча вых па каз чы каў эфек тыў нас ці ра бо ты і рэа лі за цыя 
біз нес-пла на раз віц ця.

Як па ве да міў чле нам на зі раль на га Са ве та ге не раль ны 
ды рэк тар ААТ «Наф тан» Аляк сандр Дзя мі даў, эка но мі ка 
прад пры ем ства зна хо дзі ла ся пад уз дзе ян нем не га тыў на га 
знеш ня га ася род ку, у той жа час на за вод зе пра цяг ва ла ся 
ак тыў ная рэа лі за цыя пра гра мы па па стаў ках аль тэр на тыў-
най наф ты. На га да ем, ААТ «Наф тан» пра соў вае пра гра му 
ды вер сі фі ка цыі па ста вак наф ты: сю ды на пе ра пра цоў ку 
ўжо бы лі па стаў ле ны га тун кі аме ры кан скай, нар веж скай 
і араб скай наф ты. Так са ма бы ла пра цяг ну та пра гра ма па 
ска ра чэн ні вы дат каў.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ПУ ЦІН ЛІ ЧЫЦЬ, 
ШТО НА ПРА ЦЭ СЫ Ў БЕ ЛА РУ СІ 
ХО ЧУЦЬ УПЛЫ ВАЦЬ ЗВОН КУ

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін лі чыць, што на пра цэ-

сы ў Бе ла ру сі хо чуць уплы ваць звон ку дзе ля пэў ных 

па лі тыч ных ін та рэ саў. З та кой за явай ён вы сту піў у 

ін тэр в'ю тэ ле ка на лу «Ра сія-24», па ве да мі ла ТАСС.

«Спра ва не ў тым, што ця пер ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі, 
а ў тым, што не ка му хо чац ца, каб там ад бы ва ла ся неш та 
ін шае. Хо чуць уплы ваць на гэ тыя пра цэ сы і да біц ца ней кіх 
пра цэ саў, як лі чаць гэ тыя лю дзі, ад па вед ных іх па лі тыч ным 
ін та рэ сам», — ска заў Ула дзі мір Пу цін.

Ра сій скі лі дар ацэнь вае дзе ян ні пра ва ахоў ных ор га наў 
Бе ла ру сі як да во лі стры ма ныя. «Ка лі ўжо быць аб' ек тыў-
ным, то я ду маю, што пра ва ахоў ныя ор га ны Бе ла ру сі па вод-
зяць ся бе да во лі стры ма на, ня гле дзя чы ні на што», — ска заў 
Ула дзі мір Пу цін.

Дня мі да ак цыі да лу чы лі ся ад ра-

зу пяць рай цэнт раў. Лю дзі прый-

шлі на га рад скія пло шчы пас ля 

ра бо ча га дня. Тут са бра лі ся 

прад стаў ні кі мно гіх ка лек ты ваў 

і прос та не абы яка выя мяс цо выя 

жы ха ры, каб вы ка заць сваю па зі-

цыю — за мір нае жыц цё, бяс печ-

ную і су ве рэн ную дзяр жа ву.

У Дзят ла ве лю дзі са бра лі ся на пло-
шчы 17 ве рас ня. Мно гія тры ма юць у 
ру ках пла ка ты, на якіх над пі сы «Бе-
ла русь у ма ім сэр цы», «Мы хо чам 
жыць мір на». Не ка то рыя прый шлі з 
ша ра мі, на якіх ад бі та на род ная сім-
во лі ка, на ін шых сло вы — «Я люб лю 
Бе ла русь!»

— Я прый шла сю ды па за клі ку сэр-
ца. Кож ны дзень гля джу тэ ле ві зар і 
пла чу за на шу Ра дзі му, — па дзя лі ла ся 
сва і мі пе ра жы ван ня мі дзят лаў чан ка 
Та ма ра Бу як. — Не дай Бог, каб Бе-
ла русь па дзя лі лі. Мы з зем ля ка мі тут, 
каб гэ та га не да пус ціць. Як пе да гог не 
жа даю, каб бе ла рус кія на стаў ні кі па-
дзя лі лі ся на два ла ге ры. У нас адзі ная 
за да ча — ву чыць дзя цей, ра біць гэ та 
трэ ба ра зам, у зго дзе.

У Ка рэ лі чах ак цыя прай шла ў фар -
ма це кан цэр та на мяс цо вым ста ды ё не 
«Юнац тва». На по лі ўлад ка ва на
ім пра ві за ва ная сцэ на. На ёй — вя лі кі 
пла кат з бус лом, што ля ціць над жыт-
нё вым по лем. Пры сут ныя цёп ла ві та лі 
ўсіх, хто па ды хо дзіў да мік ра фо на, каб 
вы ка заць сваю па зі цыю. Па дзя ліў ся 
сва і мі дум ка мі і стар шы ня рай вы кан-

ка ма Ге надзь Ша ту еў. 
Ён на га даў, што 
жы ха ры Ка рэ ліч ужо 
вы ка за лі сваю пад-
трым ку су час на му кур су на ак цы ях 
у Мін ску і Грод не. А ця пер яшчэ раз 
ро бяць гэ та ў сва ім па сёл ку. Ён упэў-
не ны, што ўсе пы тан ні па він ны вы ра-
шац ца за ста лом пе ра га во раў, а не на 
ву ліч ных ак цы ях і пра тэс тах.

За мір і адзін ства вы сту пі лі ашмян-
цы. Прад стаў ні кі ўла ды звярталіся да 
пры сут ных не пад да вац ца на пра ва-
ка цыі, да якіх за клі ка юць апа не нты. 
Бо га лоў ная мэ та — гэ та пра ца, ума-
ца ван не эка но мі кі сва іх прад пры ем-
стваў: так, як гэ та за раз ро бяць сель-
скія пра цаў ні кі. Яны што дзень пра-
цу юць на па лях, збі ра юць ура джай, 
кла по цяц ца пра тое, каб лю дзі ме лі 
на ста ле пра дук ты хар ча ван ня. Ся род 
тых, хто вы ка заў сваё мер ка ван не, бы-
лі га на ро вы гра ма дзя нін Ашмян, ве тэ-
ран пра цы — бы лы ма ла лет ні вя зень 
фа шысц ка га канц ла ге ра, на стаў ні ца, 
шмат дзет ная ма ці, гіс то рык, алім пій-
скі чэм пі ён.

На пло шчы Ра туш най са бра лі ся 
жы ха ры Бе рас та віц ка га ра ё на. Яны 
прый шлі, каб вы ка заць сваю гра ма-
дзян скую па зі цыю ў пад трым ку мі ра, 
бяс пе кі і даб ра бы ту кра і ны. У ру ках 
удзель ні кі ак цыі тры ма лі пла ка ты «На-
ша сі ла ў адзін стве», « За мір у на шых 
сем' ях», «Бе ла русь — наш агуль ны 
дом». Пад час вы ступ лен няў пра моў-
 цаў лю дзі скан дзі ра ва лі: «Бе ла русь 
не ад да дзім!»

Вый шлі на га рад скую пло шчу з па-
 тры я тыч ны мі ло зун га мі і жы ха ры 
На ва груд ка. Мі тынг прай шоў з удзе лам
прад стаў ні коў гра мад скіх аб' яд нан няў, 
ра бот ні каў прад пры ем стваў і прос тых 
га ра джан, якія за не па ко е ны бу ду чым 
лё сам кра і ны. Мно гія ад на душ ныя ў 
тым, што Бе ла русь — гэ та су ве рэн-
ная дзяр жа ва, у якой рэа лі за ва ны 
цэ лы шэ раг пра грам эка на міч на га 
і са цы яль на га раз віц ця, на ла джа на 
су час ная вы твор часць, за бяс пе ча-
ны са цы яль ныя га ран тыі для сем' яў, 
дзя цей, ста лых гра ма дзян. Ашмян цы 
хо чуць мір на га заўт ра — ад бур ных
па дзе й апош ніх тыд няў, зда ец ца, ста-
мі лі ся ўсе.

— У гэ ты ня прос ты час кож ны бе ла-
рус па ві нен зра біць усё маг чы мае, каб 
збе раг чы мір і па ра дак у сва ёй кра і не. 
На ша Бе ла русь — пры го жая і не за-
леж ная дзяр жа ва, кож на му жы ха ру 
да ступ ныя якас ная аду ка цыя і ме ды-
цын ская да па мо га. У тых, хто доб ра-
сум лен на пра цуе, — год ны, ста біль ны 
за ро бак. Нам трэ ба па мя таць, што мы 
адзі ны на род, — на га да ла жы хар ка 
Ашмян Лі на Кар мы за ва.

Пра тое ж гаварыла і ве тэ ран пра-
цы Ма рыя Гай дус, якая 35 га доў пра-
ца ва ла швач кай. Яна таксама лі чыць, 
што нечага да сяг нуць у жыц ці мож на 
толь кі пра цай. Гэ та му трэ ба ву чыць 
і но вае па ка лен не. А яшчэ — ца ніць 
тое, што ёсць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
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АктуальнаАктуальна

ПА ЗА КЛІ КУ 
СЭР ЦА
На Гро дзен шчы не пра цяг ва ец ца 
эс та фе та мі тын гаў «За Бе ла русь»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Пра ходзь це, ка лі лас-
ка, толь кі без спе цы яль най 
экі пі роў кі ў цэх не пус цім, — 
вет лі ва ка жа Ма рыя КІШ-

КУР НА, на чаль нік вы твор ча-

тэх на ла гіч най ла ба ра-

 то рыі хле ба за во да № 6 

КУП «Мінск хлебп рам». 
Ме на ві та яна пра во дзіць эк с-
кур сію. — Са мае пер шае, 
з ча го па чы на ец ца доў гі і 
ці ка вы пра цэс вы ра бу пра-
дук цыі — гэ та па ступ лен не 
на хле ба за вод якас най сы-
ра ві ны: му кі, цук ру, драж-
джэй, со ла ду, кме ну, со лі. 
За гэ тую якасць ад каз вае 
вы твор ча-тэх на ла гіч ная ла-
ба ра то рыя.

Пе рад па чат кам пад рых-
тоў кі паў фаб ры ка таў і цес-
та ўся сы ра ві на пра хо дзіць 
ста дыю пра сей ван ня су хіх 
кам па не нтаў, пад рых тоў кі 
цук ро ва га і са ля во га рас-
тво ру. Да лей — за ква сач-
нае і мя сіль нае ад дзя лен ні. 
Пас ля та го як га то вае цес та 
вы бра дзіць (гэ та яшчэ пры-
клад на га дзі на), яно па сту-
пае на фар моў ку. А там — 
да ін шых ста дый пры га та-
ван ня.

— Уся вы твор часць аў-
та ма ты за ва ная. Хлеб ро-
біц ца на за квас цы па ча-
ты рох этап ным цык ле. Кож-
нае цес та за меш ва ец ца ў 
за леж нас ці ад рэ цэп ту ры. 
На прык лад, на пад рых-
тоў ку жыт не-пша ніч на га 
хле ба ідзе ад дзе ся ці да 
ва сям нац ца ці га дзін. Пша-
ніч на га — у за леж нас ці 

ад спо са бу пры га та ван ня 
цес та — да пя ці га дзін. На 
хле ба за вод зе вы пус ка юц ца 
роз ныя ві ды бе ла га і чор на-
га хле ба (з жыт няй, пша ніч-
най му кі і су ме сі жыт няй і 
пша ніч най), так са ма вя лі кі 
асар ты мент кан ды тар скіх 
вы ра баў. Што год по пыт на 
на шу пра дук цыю па вя ліч-
ва ец ца. Мы заў сё ды пра во-
дзім мар ке тын га выя да сле-
да ван ні, пе рад тым як рас-
пра цоў ваць но вы вы раб. 
Та кі пра цэс не вель мі хут кі: 
трэ ба вы ву чыць па куп ніц кі 
по пыт, ства рыць но вую рэ-
цэп ту ру, вы ра біць проб ныя 
вы печ кі, пра вес ці дэ гус та-
цыі і ўка ра ніць вы нік у вы-
твор часць, — удак лад няе 
Ма рыя Кіш кур на.

Апош нія на він кі хле ба-
за во да — хлеб «Тры умф» і 
«Елі сей скі». Так са ма мно гім 
да спа до бы «Ба бу лін» без 
да баў лен ня Е-кан сер ван таў 
і «Рад ні ко вы но вы». Спе цы я-
 ліст рас ка за ла, што ця пер
ка рыс та ец ца по пы там і са-
лад ка ва ты хлеб з роз ны мі 
да паў нен ня мі: кун жу там, 
сем ка мі і ін шым.

— Мы на гэ та ары ен ту-
ем ся. Ро бім ак цэнт на на-
ту раль ную пра дук цыю, дзе 
менш хар чо вых да ба вак 
або яны ад сут ні ча юць. Лю-
дзі ця пер больш со чаць за 
пра віль ным хар ча ван нем, і 
хле ба пё кі па він ны гэ та ўліч-
ваць. Ад нак не за бы ва ем, 
што га лоў нае — тра ды цыі, 
та му звы чай ны жыт ні або 
жыт не-пша ніч ны хлеб ка-
рыс та ец ца па пу ляр нас цю 
заў сё ды.

Пас ля ўсіх эта паў сы ра-
ві на пра хо дзіць піль ны ла-
ба ра тор ны кант роль. Кож-
ную пар тыю хле ба ча кае 
пра вер ка на ад па вед насць 
роз ных па каз чы каў: гэ та і 
пах, і смак, і ко лер, і стан 
мя кі шу. Толь кі по тым пра-
дук цыя па ку ец ца і ад праў-
ля ец ца па кра мах.

Кож ныя су ткі хле ба за-
вод № 6 КУП «Мінск хлеб-
п ра ма» вы раб ляе да 60 тон 
пра дук цыі, у тым лі ку ка-
ля 40 тон хле ба і 4,4 то ны 
кан ды тар скіх вы ра баў. За 

гэ ты год пла ну ец ца вы пус-
ціць больш за 20 ты сяч тон. 
Коль касць ра бот ні каў, якія 
заняты на хле ба за вод зе, — 
пры клад на 400 ча ла век, з 
якіх 75 пра цэн таў — жан-
чы ны. Уся го КУП «Мінск-
хлебп рам» рэа лі зоў вае ка ля 
100 ты сяч тон хле ба пра дук-
цыі ў год. Яна ад праў ля ец-
ца не толь кі ў Ра сію, але і 
ў Азер бай джан, Ар ме нію, 
Лат вію, а так са ма ў Із ра іль, 
Іар да нію і В'ет нам.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Ад чуць во дар дзя цін ства...Ад чуць во дар дзя цін ства...

Фо
 та

 Я
ў г
е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.

Пе кар-май стар Ве ра ні ка ВАШ КЕ ВІЧ 
і на чаль нік вы твор чай тэх ніч най ла ба ра то рыі Ма рыя КІШ КУР НА.


