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Два га ды та му Фё дар гуч на за явіў пра 
ся бе, ства рыў шы ў ма лень кім на се ле ным 
пунк це Дзі ця чы цэнтр ла гіч на га мыс лен ня. 
Што гэ та та кое, пры зна ец ца, сам та ды тол-
кам не ўсве дам ляў. Прос та ха цеў ства рыць 

та кое мес ца, дзе дзе цям ні чо га б не пе ра-

шка джа ла за ста вац ца та кі мі, якія яны ёсць. 

Бо сне даць па рас кла дзе, клас ці ся ў ло жак 

ад ра зу ж пас ля «Ка лы хан кі», вы кон ваць 

ін шыя да ру чэн ні да рос лых — гэ та сум на. 

І Фё дар ства рыў усе ўмо вы для твор час ці.

Ува со біць ма ру ў жыц цё да па маг лі мяс-

цо выя ўла ды пры пад трым цы ў рам ках пра-

ек та ЕС/ПРА АН «Са дзей ні чан не раз віц цю на 

мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». 

Так з'я віў ся но вы бу ды нак з усі мі вы го да мі, 

унут ры — і мес цы для ад па чын ку, і за ла для 
сне дан ня, і гуль ня вы ла бі рынт з су хім ба сей-
нам з роз на ка ля ро вы мі ша ры ка мі, гор ка мі, 
ту не ля мі, сцен кай для ска ла ла жан ня.

Блі жэй да пры ро ды
Тут усё зроб ле на з эка ла гіч ным ухі лам. На-

ват па коі на гад ва юць па лат кі, але ж пад на-

дзей ным да хам. У та кіх па лат ках ні-

я кі хо лад і дождж не па ло ха юць. За 

вок на мі шпа коў ні, пры чым зроб ле ны 

яны з та кім раз лі кам, каб дзе ці маг лі 

на зі раць за па во дзі на мі пту шак. На 

сце нах — дзі ця чыя ма люн кі.

— Мы па пра сі лі дзя цей на ма-

ля ваць, як яны ба чаць мес ца, дзе 

ха це лі б ад па чыць, — рас каз вае 

Фё дар. — Іх па жа дан ні вы ка рыс-

тоў ва лі ся пры па бу до ве. А не ка-

то рыя хут ка ажыц ця вяц ца. Вунь, 

ба чы це, нех та на ма ля ваў до мік на 

дрэ ве. І ён бу дзе.

На сця не — «маль дзіў скі» сцяг. 

Бу дзе і спе цы яль ны «маль дзіў скі» 

гімн. Але яго па він ны пры ду маць са-

мі дзе ці. На огул для дзі ця чай фан-

та зіі тут са праўд нае раз до лле. Кож ная зо на 

пра ду ма на так, каб па мак сі му ме за дзей ні чаць 

мыс лен не пад лет каў. Ёсць сто лік хі мі ка, фі зі-

ка, мас та ка. На вош та? Для та го, каб школь ні кі 

маг лі спа лу чаць пры ем нае з ка рыс ным. Ба за 

бу да ва ла ся з та кім раз лі кам, каб тут маг лі 

не толь кі ад па чы ваць, але і ву чыц ца. І Ма гі-

лёў скае аб лас ное ўпраў лен не аду ка цыі да ло 

на гэ та да бро. Пер шыя за ез ды ма гі лёў скіх 

школь ні каў ад бы лі ся яшчэ зі мой. Пас ля за яў-

кі па сы па лі ся аду сюль. І толь кі скла да нас ці з 

ацяп лен нем пры му сі лі ад клас ці ак тыў нае за-

дзей ні чан не ба зы да цёп ла га пе ры я ду.

На мес цы бы лой 
гід ра элект ра стан цыі

У са вец кі час на гэ тым мес цы пла на ва лі 

па ста віць не вя ліч кую гід ра элект ра стан цыю, 

але, па куль ад бы ва ла ся бу доў ля, ак ту аль-

насць у яе іс на ван ні прай шла. Зям лю ра зам 

з бу дын ка мі пе рад алі кал га су «Жа ле зін скі», 

але з раз ва лам Са вец ка га Са ю за кал гас так-

са ма рас паў ся і мес ца прый шло ў за ня пад. 

Фё да ру да ста ла ся ў спад чы ну не каль кі паў-

раз бу ра ных бу дын каў. Пер ша па чат ко ва на-

ват раз гля даў ся ва ры янт зра біць у ад ным з іх 

ба зу. Ад нак хут ка прый шло ся ад мо віц ца.

— Па пра ек це мы па він ны бы лі па ско-

рыц ца, каб атры маць гро шы, — згад вае ён 

той пе ры яд. — У бу даў ніц тва бы лі ўкла дзе-

ны 19 ты сяч до ла раў, якія нам вы дзе лі лі па 

пра ек це, і 19 ты сяч сва іх. Гро шы па тра ціў за 

пер шы ме сяц і вель мі хва ля ваў ся, як быць 

да лей: не бы ло больш рэ зер ваў. Прый шло ся 

браць крэ дыт на 30 000 руб лёў, каб уклас-

ці ся ў тэр мі ны. А праз 11 ме ся цаў ад бы ло ся 

ўра чыс тае ад крыц цё. Не ка то рыя не ве ры лі, 

што ўсё атры ма ец ца, але па мы лі лі ся. І гэ та 

быў пер шы крок. По тым мы на пі са лі яшчэ 

не каль кі пра ек таў і пе ра маг лі. У вы ні ку ў нас 

з'я ві ла ся лод ка, гі рас ку та ры, ве ла сі пе ды, ба-

тут, мя чы, сет ка і ін шы ін вен тар. По тым дзя-

 ку ю чы між на род най да па мо зе ку пі лі мэб-

лю, аб ста ля ван не для сан вуз лоў. Так за два 

га ды вы рас лі з Дзі ця ча га цэнт ра ла гіч на га 

мыс лен ня ў ба зу эка ла гіч на га ту рыз му.

Па куль што ўсе гро шы ідуць на раз віц цё ба-

зы. Але Фё дар не су муе, спа дзя ец ца, што ўсё 

бу дзе доб ра. Не губ ляць над зею яму да па ма-

га юць сяб ры і ад на дум цы. Пер шая яго па моч-

ні ца Ма рыя Кар ша ке віч, у яе так са ма баць кі з 

Па ця ра еў кі. Яна зай ма ец ца ар га ні за цый ны мі 

пы тан ня мі, а яе ма ці ад каз вае за ланд шафт-

ны ды зайн, упры гож вае тэ ры то рыю ба зы — а 

гэ та больш за 6 гек та раў зям лі — квет ка мі. 

Ма гі ляў ча нін Аляк сандр Пят роў ар га ні зуе му-

зы каль нае су пра ва джэн не пад час ме ра пры-

ем стваў. Да па ма га юць лю дзі, якія пра цу юць 

на пі ла ра ме. А яшчэ — Слаў га рад скі рай вы-

кан кам і аса біс та яго стар шы ня Кан стан цін 

Жы гуц кі. А так са ма Ла па ціц кі сель са вет, на 

тэ ры то рыі яко га зна хо дзіц ца ба за.

У кра і не хо бі таў і Га ры По тэ ра
Спат рэ біў ся і паў раз бу ра ны за кі ну ты бу ды-

нак бы лой гід ра элект ра стан цыі. Па куль што ён 

вы ка рыс тоў ва ец ца для фан та зій ных гуль няў. 

Тут час ад ча су «жы вуць» гно мы, гоб лі ны, эль-

фы, ча раў ні кі — вя лі кі ма гіч ны свет, дзе ідзе

па ста ян ная ба раць ба па між да бром і злом. 

І ў гэ тай ба раць бе дзе ці ву чац ца ад роз ні ваць

дрэн нае ад ста ноў ча га, во ра га ад сяб ра, ца-

ніць сяб роў ства і, ня гле дзя чы на скла да нас ці, 

якія су стра ка юц ца ў жыц ці, за ста вац ца шчод-

ры мі, доб ры мі, да па ма гаць ін шым.

— Каз кі — гэ та яшчэ адзін наш кі ру нак, — 

ка жа Фё дар. — Тэ ма, дзе мож на аб' яд наць 

сме лыя фан та зіі і пры ро ду. Мы на ват кас-

цю мы за ку пі лі для та кіх гуль няў, каб цал кам 

аку нуц ца ў міс тыч ны свет.

За хо дзім у бу ды нак, дзе ар га ні за та ры ня-

даў на пра во дзі лі квэст у ду ху Га ры По тэ ра. 

Шэ рыя сце ны, стол па ся род ку — са праў ды 

ад чу ва ец ца ней кая міс ты ка.

— Та ям ні час ці на да ва лі свеч кі, фі ран кі на 

вок нах, кар ці ны. Вунь там, на дру гім па вер се, 

бы ла лаў ка Га ры По тэ ра, дзе хо біт пра да ваў 

ча ра дзей ныя па лач кі, — рас каз вае Фё дар. —

Дзе ці ся дзе лі за ста ла мі, вы ву ча лі 

траў кі, по тым іш лі на ву лі цу, дзя лі лі ся 

на ка ман ды і шу ка лі гэ тыя рас лі ны.

На ву лі цы — не вя ліч кія аль тан кі, 

на поў не ныя дух мя ным се нам. Доб-

рае мес ца для ад па чын ку, але пад час 

гуль ні гэ та не што ін шае, як жыт ло хо-

бі та. Хут ка тут з'я вяц ца і эк за тыч ныя 

жы вё лы. По ні ў Фё да ра ўжо ёсць — 

гу цуль скі. Ці, як ён яго яшчэ на зы вае, — 

араб скі ска кун у мі ні я цю ры.

Пры го ды 
для «маль дзіў цаў»

Увесь май на тэ ры то рыі ба зы ад па-

чы ва лі і ад на ча со ва ву чы лі ся школь ні-

кі пер шых —чац вёр тых кла саў з 39-й, 

33-й , 31-й і 42-й ма гі лёў скіх школ. Ча ты ры 

ўро кі ву чы лі ся, по тым гля дзе лі да ку мен таль-

ны фільм, у якім да ступ на рас каз ва ец ца, як 

за ха ваць пры ро ду і па збег нуць эка ла гіч най 

ка та стро фы. Апош ні, пя ты, урок быў вы яз ны, 

каб за ма ца ваць атры ма ныя веды.

— Бу ду ем пра гра му зы хо дзя чы з та го, 

што ці ка віць дзя цей, — ка жа Фё дар. — Ка лі 

ім па да ба ец ца зай мац ца вы на ход ніц твам, 

неш та пры дум ва ем, шу ка ем ці ка выя ідэі ў 

ін тэр нэ це і ўва саб ля ем іх у жыц цё: гу ля ем 

у хо бі таў, ро бім крэ а тыў ныя кар ці ны, ліх та-

ры кі, квет ка выя ва зо ны і шмат ча го ін ша га. 

Пла ну ем па бу да ваць хат ку на дрэ ве, зра біць 

не вя ліч кае во зе ра з эк за тыч ны мі рыб ка мі. 

Дзя цей спа чат ку трэ ба за ці ка віць, а по тым 

ужо раз ві ваць. Маг чы ма, у ка гось ці та лент 

рас кры ец ца. Бу дзем ву чыць, як вы жы ваць 

у ле се, як ары ен та вац ца на мяс цо вас ці, як 

па бу да ваць ча со вае жыл лё.

— На вош та вам усё гэ та трэ ба? — спра-

бую спра ва ка ваць су раз моў ні ка.

— Прос та ці ка ва, хо чац ца зра біць неш та 

та кое, каб пры но сі ла ка рысць. Вель мі хо чац-

ца па ка заць дзе цям, які пры го жы наш свет. 

Я не прэ тэн дую на ро лю сэн сэя ад жыц ця. 

Але пер шае пра ві ла — гэ та бе раж лі вае стаў-

лен не да пры ро ды, раз віц цё лю бо ві да яе. 

І ву чо ба жыць у зго дзе з на ва коль ным све-

там — жы вё ла мі, птуш ка мі. Умець вы хо дзіць 

з кан флікт ных сі ту а цый, не сва рыц ца, быць 

доб ры мі і спа гад лі вы мі.

Ужо ка лі бы ла до ма, зла ві ла ся бе на дум-

цы, што зноў хо чац ца па спра ба ваць той дух-

мя най гар ба ты з ча бо рам, якую мы ра зам з 

Фё да рам і Ма шай пі лі на ўтуль най «маль-

дзіў скай» кух ні. І быц цам лёг кі ляс ны вет рык 

да тык нуў ся да ма ёй шча кі і па клі ка ла рэч ка 

з пры го жай наз вай Рас та. А мо жа, гэ та ўсё 

ча раў ніц тва хо бі таў, якія дзя ку ю чы Фё да ру 

аба ра ня юць гэ тыя мяс ці ны і клі чуць да ся бе 

ў гос ці?

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Сця пан БАЙ ЦОЎ, стар шы ня Ла па ціц-

ка га сель вы кан ка ма:

— Мес ца для ба зы эка ла гіч на га ту-

рыз му прос та вы дат нае. Фё да ра ве даю 

як ча ла ве ка не абы яка ва га, яко му ці ка-

ва неш та ра біць для ін шых. Та му, ка лі 

пра во дзіў су стрэ чу, дзе мы раз маў ля лі 

аб раз віц ці рэ гі ё наў, за пра сіў і яго. І Фё-

дар ку піў за ад ну ба за вую гэ ты ўчас так 

з па бу до ва мі. У вы ні ку па явіў ся пра ект 

па ад крыц ці Дзі ця ча га цэнт ра ла гіч на га 

мыс лен ня. Ён пе ра мог, бы лі вы дзе ле ны 

гро шы, і па ча ла ся ра бо та. Да апош ня га я 

су мня ваў ся, на коль кі гэ та перс пек тыў на. 

Бо трэ ба бы ло браць гэ та ўсё пад сваю 

ад каз насць і ста віць пя чат ку. На ват не 

спаў ноч, а ў во сем ра ні цы прый шоў у 

ка бі нет, за ві зі ра ваў і су па ко іў ся. Ця пер 

ба чу, што ўсё атры ма ла ся.

ГАЙ ДА НА «МАЛЬ ДЗІ ВЫ»!ГАЙ ДА НА «МАЛЬ ДЗІ ВЫ»!

Ужо вя до ма, што ў скла дзе ме-

ха ні за ва най ка ло ны пе рад гле да-

ча мі пра едуць 23 па рад ныя раз лі-

кі, якія бу дуць на ліч ваць больш за 

250 адзі нак ва ен най тэх ні кі. Акра-

мя та го, вай скоў цы сфар мі ру юць 

18 пе шых па рад ных раз лі каў.

— Ся род ін ша га, у склад ка ло ны 

ўвой дуць но выя і ма дэр ні за ва ныя 

на ай чын ных прад пры ем ствах узо-

ры ва ен най тэх ні кі. Гэ та бро не аў та-

ма бі лі «Дра кон», ар ты ле рый ская 

сіс тэ ма «Но на М1», бро не транс-

пар цёр БТР-70МБ1, — па ве да міў 

на мес нік ка ман ду ю ча га вой ска мі 

Паў ноч на-за ход ня га апе ра тыў-

на га ка ман да ван ня ге не рал-ма ёр 

Ула дзі мір КУ ЛА ЖЫН.

Экі па жам БТР-70МБ1 ка ман-

дуе стар шы лей тэ нант Яў ген 

МІ ЛЕЎ СКІ. Гэ та ўжо пя ты па-

рад, да яко га ён рых ту ец ца.

— БТР-70МБ1 быў ма дэр ні-

за ва ны ў Бе ла ру сі. У ім уста-

ля ва ны больш ма гут ны ру ха-

вік, кры ху ві даз ме не ны кор пус, 

зроб ле ны двух створ ча тыя лю кі 

для боль шай зруч нас ці ўва хо ду 

і вы ха ду аса бо ва га скла ду з ба я -

вой тэх ні кі. Бро не транс пар цёр 

атры маў но выя тар ма зы і ка роб ку 

пе ра дач. Та му хоць і да вя ло ся па-

пра ца ваць пад час на ву чан ня, але 

ні я кіх скла да нас цяў у кі ра ван ні тэх-

ні кай ня ма. Ме ха ні ка-кі роў цу на ву-

ча юць азам спе цы яль нас ці тры ме-

ся цы. Гэ та рух у ка ло не і са мо кі ра-

ван не бро не транс пар цё рам. Ка лі ж 

сал дат быў пры зва ны ўжо з пра ва-

мі, то пе ра ву чыц ца бу дзе не скла да-

на. Адзі нае «але» — мен шы агляд 

і больш скла да ная ка роб ка пе ра-

дач. Ра зам з тым БТР-70МБ1 — 

ма шы на вель мі ма неў ра ная і 

не са сту піць у гэ тым звы чай-

ным аў та ма бі лям.

А з лю ка бра ні ра ва най ма-

шы ны тым ча сам вы ла зіць ме-

ха нік-кі роў ца Мі кі та ЗАЙ ЦАЎ. 

У раз лі каў — рэг ла мен та ва ны 

пе ра пы нак, і та му па спя ва ем 

кры ху па гу та рыць з сал да там:

— Я слу жу ўжо паў го да. Ву-

чым ся тры маць дыс тан цыю, 

ехаць з ад ноль ка вай хут ка сцю. 

Гэ ты па рад для мя не пер шы, але 

хва ля ван ня ня ма. Ад спё кі, якая 

ўста ля ва ла ся апош ні мі дня мі, ра-

ту ем ся кан ды цы я не рам. За дзень 

мы тут пра яз джа ем пры клад на 

10 кру гоў. Кож ны з іх мае пра цяг-

ласць у два кі ла мет ры.

На аэ ра дро ме «Ліп кі» вай скоў-

цы трэ ні ру юц ца ўжо трэ ці ты дзень. 

Тэх ні ка пра хо дзіць па аў то рках, се-

ра дах і чац вяр гах. Па рэг ла мен це, 

пад рых тоў ка тут зой ме яшчэ пры-

клад на два тыд ні. А 23 і 28 чэр ве ня 

ге не раль ныя рэ пе ты цыі прой дуць 

ужо не па срэд на ка ля стэ лы ў Мін-

ску. Агуль ная пра цяг ласць па рад-

на га раз лі ку скла дзе ка ля трох кі-

ла мет раў!

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА



ПАД МІНСК АМ ТАН КІ ГРУ КА ТА ЛІ...

Гар ба та з ча бо рам, ка лі лас ка.

Ма рыя КАР ША КЕ ВІЧ у «Маль дзі вах» 
га лоў ная па ар га ні за цый ных пы тан нях.

На аэ ра дро ме Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях «Ліп кі» 

гэ ты мі дня мі ку рыц ца пыл і дры жыць зям ля. Гэ та ме ха ні за ва-

ная ка ло на рых ту ец ца да па ра ду вой скаў Мінск ага гар ні зо на 

ў го нар Дня Не за леж нас ці, які тра ды цый на прой дзе 3 лі пе ня 

ка ля абел іс ка «Мінск — го рад-ге рой». Адзін за ад ным едуць 

ма гут ныя бра ні ра ва ныя ма шы ны, зе ніт ныя ра кет ныя комп лек-

сы, сіс тэ мы зал па ва га агню і ар ты ле рый скія ўста ноў кі, якія ста-

яць на ўзбра ен ні ў бе ла рус ка га вой ска. Ка рэс пан дэн ты 

«Звяз ды» па на зі ра лі за пад рых тоў кай вай скоў цаў да ві до ві шча.


