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Ве ра ў цуд і на дзея на леп шае — па чуц ці, якія 

пад трым лі ва юць усіх нас у са мыя цяж кія хві лі ны 

жыц ця і не да юць сыс ці ў вір ад чаю. Сэр цы на ват 

са мых за ка ра не лых скеп ты каў у пе рад на ва год нія 

дні поў няц ца па та ем ны мі ма ра мі, што з імі 

ад бу дзец ца неш та пры го жае. Асаб лі ва гэ та га 

пра гнуць тыя, у чы ім жыц ці не стае пя шчо ты 

і лю бо ві, у ка го ня ма род ных ці сяб роў. Што год 

кры шач ку цяп ла і кло па ту ма лень кім бе ла ру сам 

до раць удзель ні кі ак цыі «На шы дзе ці». Сё ле та 

з 10 снеж ня да 11 сту дзе ня яна пра хо дзіць больш 

як у 120 уста но вах Бе ла ру сі: дзі ця чых да мах, 

ін тэр на тах, пе да га гіч ных і рэ абі лі та цыйных 

цэнт рах. Су пра цоў ні кі звыш 90 ар га ні за цый кра і ны 

і ка ля 15 ты сяч дзя цей гэ ты мі дня мі ад чу ва юць, 

што жыц цё — тая яшчэ не прад ка заль ная рэч.

І боль шасць свят дак лад на ро біц ца не дзе ля 

га лач кі, а ад сэр ца.

НЕ ІМ ГНЕН НЕ, А ДОЎ ГАЕ ЧА РАЎ НІЦ ТВА

Вя сё лыя пры го ды 
ў тэ ат ры

Да ак цыі «На шы дзе ці» да лу чы лі ся так са ма тэ ат ры і 

му зеі кра і ны, якія ства ры лі для ма лень кіх гле да чоў спе-

цы яль ныя свя точ ныя пра гра мы. І яны не скон чац ца ра зам 

з ак цы яй, а бу дуць яшчэ пэў ны час ра да ваць сва іх на вед-

валь ні каў вя сё лы мі пры го да мі, ад мыс ло вы мі май стар-кла-

са мі і не ча ка ны мі су стрэ ча мі.

Ба чы лі б вы во чы дзя цей, што тра пі лі ў «На ва год нюю 

ака дэ мію» — дзі ця чы мю зікл, які Тэ атр эст ра ды ар га ні за-

ваў у ад мі ніст ра цый ным комп лек се «Пе ра мож цаў, 14»!

— Мы за пра ша ем дзе так з роз ных сем' яў, якіх аб' яд ноў-

вае тое, што яны не мо гуць да зво ліць са бе на быць бі лет. 

Да нас звяр та юц ца з прось бай тра піць на свя та з роз ных 

уста ноў кра і ны, раз на стай ных аса цы я цый, — рас ка за ла 

Ма ры на ГАЎ РЫ ШЧУК, на чаль нік кан цэрт на га ад дзе ла 

Ма ла дзёж на га тэ ат ра эст ра ды. — На ша ім прэ за ад мет ная 

тым, што для дзе так вы сту па юць не толь кі да рос лыя ар тыс-

ты, але і вы ха ван цы на шых твор чых сту дый пры тэ ат ры.

Пас ля спек так ля дзі ця чае свя та пра доў жы ла ся ка ля 

ёл кі, дзе ма лыя тан чы лі з пер са на жа мі мю зік ла, гу ля лі з 

Дзе дам Ма ро зам і атрым лі ва лі па да рун кі.

На ад ным ды хан ні
Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА на ве даў Бя гомль скую да па мож-

ную шко лу-ін тэр нат у Док шыц кім ра ё не. І гэ та ўжо шмат га-

до вая тра ды цыя на пя рэ дад ні на ва год ня га свя та — у рам ках 

рэс пуб лі кан скай даб ра чын най ак цыі «На шы дзе ці».

У зга да най уста но ве сён ня зна хо дзяц ца 106 дзя цей з 

асаб лі вас ця мі раз віц ця ва ўзрос це ад 7 да 17 га доў. Спі кер  

ніжняй палаты пар ла мен та ад зна чыў, што ў шко ле-ін тэр на-

це ў апош нія га ды ад бы лі ся знач ныя зме ны ў леп шы бок, і ў 

гэ тым вя лі кая за слу га ме цэ на таў. Ён па да рыў дзе цям кам-

п'ю тар, уру чыў хлоп чы кам і дзяў чын кам ку фэр кі з са лод кі мі 

пры сма ка мі. Він шу ю чы дзят ву і ўвесь ка лек тыў шко лы, Ула-

дзі мір Анд рэй чан ка ска заў, што ра ды чар го вай су стрэ чы. 

І па жа даў пры сут ным, каб усе іх ма ры рэа лі за ва лі ся ў на-

ступ ным го дзе, а вы ха ван цам — каб ве ры лі ў свае сі лы.

— Каб да сяг нуць та го, што за пла на ва лі, пра што ма ры-

це, ка неш не, трэ ба доб ра ву чыц ца, — пад крэс ліў Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка.

Стар шы ня Док шыц ка га ра ён на га вы ка наў ча га ка-

мі тэ та Алег ПІН ЧУК па дзя ка ваў вы со ка му гос цю за тое, 

што ён па ста ян на на вед вае ўста но ву аду ка цыі і шмат кла-

по ціц ца пра раз віц цё ра ё на ў цэ лым, а так са ма ад зна чыў 

ста ран ную пра цу ка лек ты ву шко лы-ін тэр на та. Ад мяс цо вай 

ула ды дзе ці атры ма лі тэ ле візар. Свае па да рун кі так са ма 

ўру чы лі прад стаў ні кі Бе ла рус бан ка і Лу ком скай ДРЭС — 

яны з'яў ля юц ца па ста ян ны мі шэ фа мі ін тэр на та.

Дзе ці ў сваю чар гу па ка за лі гас цям твор чыя ну ма ры. 

Свя точ нае ме ра пры ем ства прай шло на ад ным ды хан ні.

Сы ны кі раў ні ка дзяр жа вы тра ды цый-

на так са ма да лу чы лі ся да ак цыі. Па-

моч нік Прэ зі дэн та па на цы я наль най 

бяс пе цы Вік тар ЛУ КА ШЭН КА з сям' ёй 

за ві таў у гос ці ў аг ра га ра док За елі ца, 

што ў Глус кім ра ё не, дзе па він ша ваў 

шмат дзет ную сям'ю Аль фрэ да і Та ма-

ры Са ві ных. У па да ру нак сям'і, дзе вы-

хоў ва юц ца ся мё ра пры ём ных дзе так і 

пя цё ра ўлас ных да чок, пры вез лі цац кі, 

су ве ні ры і ла сун кі. Пры гэ тым ста ра лі ся 

да га дзіць жа дан ням кож на га дзі ця ці.

— Мы не пер шы год ак тыў на ўдзель-

ні ча ем у ак цыі, але што нас асаб лі ва 

ўра зі ла, — гэ та во чы дзя цей, якія га-

раць шчас цем. Яны вель мі друж ныя, 

і кож ны па-свой му та ле на ві ты, — па-

дзя ліў ся ўра жан ня мі Вік тар Лу ка шэн-

ка. — Ра зам вы вя лі кая сі ла, як і на ша 

дзяр жа ва, апо ра якой — сям'я.

А стар шы ня рэс пуб лі кан ска га 

аб' яд нан ня «Прэ зі дэнц кі спар тыў-

ны клуб» Дзміт рый ЛУ КА ШЭН КА са 

сва ёй сям' ёй пры вёз па да рун кі ў са цы-

яль на-пе да га гіч ны цэнтр з пры тул кам 

За вод ска га ра ё на ста лі цы.

Вы ха ван цы атры ма лі на бо ры цу ке-

рак і на столь ныя раз ві валь ныя гуль ні, 

а ў цэнт ры з'я ві лі ся ноў тбук і прын тар. 

Дзміт рый Лу ка шэн ка па жа даў дзе цям 

зда роўя, цяп лы ні і даб ра бы ту і па гля-

дзеў пад рых та ва нае га да ван ца мі на-

ва год няе прад стаў лен не.

А вы ха ван цаў Чэр вень ска га до-

ма-ін тэр на та для дзя цей-ін ва лі даў 

і ма ла дых ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі 

псі ха фі зіч на га раз віц ця на ве даў пад-

час ак цыі ві цэ-прэм' ер Бе ла ру сі Ігар 

ПЕТ РЫ ШЭН КА.

Ту тэй шыя жы ха ры ма юць праб-

ле мы з ру хам, мо вай, мно гія ма юць 

мен таль ныя па ру шэн ні. Ад нак усе 

вель мі лю бяць му зы ку і твор часць, 

та му для вы со ка га гос ця пад рых-

та ва лі свя точ ны кан цэрт і па да ры лі 

на па мяць рас пі са нае па но. У сваю 

чар гу ві цэ-прэм' ер прэ зен та ваў до-

му-ін тэр на ту два вя лі кія тэ ле ві за ры, 

кам плект су час ных дзі ця чых кніг і са-

лод кія гас цін цы.

— Сло ва «ін тэр нат» мы бу дзем ста-

рац ца вы ка рыс тоў ваць як ма га ра дзей, 

бо для вас гэ та цёп лы дом, і ня хай вам 

бу дзе тут па-са праўд на му ўтуль на і ці-

ка ва, — ска заў ён, він шу ю чы 281 вы-

ха ван ца чэр вень ска га до ма.

А лі та раль на ўчо ра дзе ці 

ве ся лі лі ся на га лоў ных аб-

лас ных ёл ках кра і ны.

Спек такль, пры све ча ны 

1000-год дзю Брэс та, стаў 

га лоў най па дзе яй аб лас ной 

ёл кі, на якую з'е ха лі ся дзе ці 

з усіх ку точ ках Брэст чы ны. 
Стар шы ня Брэсц ка га абл-

вы кан ка ма Ана толь ЛІС 

па він ша ваў дзя цей з Ка ля-

да мі і Но вым го дам і па жа-

даў ім зда роўя і пос пе хаў у 

ву чо бе:

— Мы па він ны да па ма-

гаць тым, хто тра піў у цяж-

кую жыц цё вую сі ту а цыю. 

І ак цыя дае нам яшчэ ад-

ну та кую маг чы масць, — 

падкрэс ліў ён.

У кан цэрт най за ле «Ві-

цебск» прад стаў лен не зла-

дзі лі для сі рот, дзя цей-ін ва-

лі даў, ма лых са шмат дзет-

ных і ма ла за бяс пе ча ных 

сем' яў, а так са ма пе ра мож-

цаў алім пі яд і спар тыў ных 

спа бор ніц тваў з роз ных 

ку точ каў воб лас ці.

На ёл цы са бра лі ся дзе-

ці, якія да сяг ну лі пос пе хаў 

у ву чо бе, спор це, твор час ці, 

іні цы я тыў ныя і мэ та на кі ра-

ва ныя, ад зна чыў стар шы ня 

Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ, які 

па жа даў дзе цям, каб свя та 

па да ра ва ла ім са праўд ны 

на ва год ні на строй, які яны 

пе рад адуць сва ім сяб рам.

Дзя цей ра да ва лі вы ступ-

лен ні твор чых ка лек ты ваў, 

рос та выя ляль кі і рос сып 

пры го жых вы ра баў. А га-

лоў ным шоу ёл кі стаў ін тэр-

ак тыў на-на ва год ні мю зікл 

«Снеж ная ка ра ле ва. Пе ра-

за груз ка».

— На ша за да ча — дай-

сці да кож на га дзі ця ці не-

за леж на ад та го, у якой 

да лё кай вёс цы яно жы ве. 

Праз шко лы, сель са ве ты, 

дзі ця чыя сад кі мы да ня сём 

він ша ван ні да кож на га ма-

ло га, — вы ка заў ся кі раў нік 

Ві цеб скай воб лас ці. — Каб 

зра зу мець знач насць ак цыі 

«На шы дзе ці», трэ ба ўспом-

ніць ся бе ма лы мі.

Га лоў ная ёл ка Го мель-

шчы ны за ззя ла ў Го мель-

скім дзяр жаў ным цыр ку. 

На ўра чыс тай част цы свя та 

ар га ні за та ры пад вя лі вы ні кі 

аб лас ной ак цыі «Усе дзе ці 

— на шы», скі ра ва най на да-

па мо гу ма лым з асаб лі вас-

ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця, 

якія ву чац ца ў шко лах-ін тэр-

на тах, а так са ма вы ха ван-

цам дзі ця чых да моў. Агу-

лам для іх уда ло ся са браць 

20 ты сяч руб лёў. Дзя-

цей па він ша ваў на мес нік 

стар шы ні Го мель ска га 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

ПРЫ ВА ЛАЎ, які на га даў 

да рос лым, што іх асноў ная 

за да ча — за ха ваць зда роўе 

дзя цей і да па маг чы ім раз-

віць свае та лен ты.

— Усе вы ні кі свед чаць, 

што мы ста лі леп шы мі, да-

сяг ну лі но вых вы шынь. 

Юныя спарт сме ны, тан цо-

ры, спе ва кі за яві лі аб са бе і 

сва ім род ным ку точ ку ў воб-

лас ці, рэс пуб лі цы, на між на-

род ным уз роў ні.

Гу бер на тар Гро дзен-

скай воб лас ці Ула дзі мір 

КРАЎ ЦОЎ пад час ак цыі 

«На шы дзе ці» на ве даў на-

ва год ні ра ніш нік у цэнт ры 

ка рэк цый на-раз ві валь на-

га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі 

ў Грод не. Кі раў нік рэ гі ё на 

ўру чыў цэнт ру сер ты фі кат 

на на быц цё не аб ход на га 

аб ста ля ван ня. Ін шыя па да-

рун кі пе рад алі і шмат лі кія 

шэ фы, якія пад трым лі ва юць 

уста но ву і амаль 80 дзе так з 

роз ны мі па ру шэн ня мі ў зда-

роўі, што за раз вы хоў ва юц-

ца ў цэнт ры.

— Дзе ці, якія па збаў ле ны 

баць коў скай ува гі ці ма юць 

праб ле мы са зда роў ем, вы-

клі ка юць асаб лі ва цёп лыя 

па чуц ці. Ім не аб ход на больш 

ува гі і кло па ту да рос лых, а 

ў свя точ ныя дні — асаб лі-

ва. Пры ем на ба чыць, як 

дзет кі ра ду юц ца, ка лі да іх 

пры хо дзяць у гос ці, він шу-

юць, — ад зна чыў Ула дзі мір 

Краў цоў. — Гэ та час доб рых 

спраў і даб ра чын нас ці, і трэ-

ба, каб дзе ці ў са цы яль ных 

уста но вах воб лас ці ў поў най 

ме ры ад чу лі гэ тае цу доў нае 

на ва год няе свя та.

Га лоў ная ёл ка Ма гі лёў-

скай воб лас ці па ра да ва ла 

дзя цей вя сё лы мі ка ра го да мі, 

він ша ван ня мі Дзе да Ма ро за 

і Сня гур кі і каз кай-мю зік лам 

«Спя чая пры га жу ня». 

— Пры ем на він ша ваць 

най леп шых прад стаў ні-

коў школь ных ка лек ты ваў, 

тых, хто ўжо ў та кім юным 

уз рос це па ка заў вы ні кі сва-

ёй пра цы, якая на зы ва ец ца 

ву чо ба. Да сяг нен ні, якія вы 

дэ ман стру е це на ра ён ных, 

аб лас ных, рэс пуб лі кан скіх, 

між на род ных алім пі я дах, 

услаў ля юць Ма гі лёў шчы ну. 

Дзя ку ю чы вам яна ста но віц-

ца больш вя до май. Ня хай 

усе ва шы жа дан ні збы ва юц-

ца, каб вы бы лі зда ро выя і 

шчас лі выя, — вы ка заў ся 

стар шы ня Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

ДА МА НЕЎ СКІ, які пры вёз 

па да рун кі для за про ша ных 

на свя та вы дат ні каў ву чо бы, 

пе ра мож цаў алім пі яд, твор-

чых кон кур саў, спар тыў ных 

спа бор ніц тваў, ак ты віс таў.

Больш як 800 дзя цей 

і пад лет каў з усіх кут коў 

Мін шчы ны з'е ха лі ся ў Ма-

ла дзеч на на га лоў ную ёл ку 

воб лас ці.

— Свя та — гэ та ча кан не 

ў ва шых ва чах, — за ўва-

жыў стар шы ня Мінск ага 

абл вы кан ка ма Ана толь 

ІСА ЧАН КА, цёп ла він шу ю-

чы юных гра ма дзян. — Ня-

хай да вас пры ля ціць фея і 

па кла дзе пад ёл ку тое, ча го 

вы жа да е це. А да рос лым я 

па жа даю, каб усё дрэн нае 

сыш ло, а дзе ці ра да ва лі вас 

і доб ра ву чы лі ся.

Са праўд ную паў ноч ную 

каз ку «Цеп ла та веч най 

мерз ла ты» з ад па вед най 

му зы кай і ад мыс ло вы мі 

кас цю ма мі па да ры лі пад-

час ак цыі ў ста лі цы ар тыс ты 

Бел дзярж цыр ка і Брыль ян-

та ва га цыр ка Яку ціі.

Іры на СІ ДА РОК, Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, 

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фота БелТА.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ 
прымае ўдзел у акцыі «Нашы дзеці».

Па моч нік Прэ зі дэн та па на цы я наль най бяс пе цы Вік тар ЛУ КА ШЭН КА ў гасцях у сям'і Са ві ных.

Доб рая тра ды цыя

«Гу бер на тар скія» ёл кі


