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У ад ным з кар пу соў Ака дэ міі му-

зы кі не пра ціс нуц ца: на пры ступ ках і 

ля ўва хо ду паў та ра юць ма на ло гі пад-

лет кі ў яр кіх убо рах, пе рад люс тэр-

кам на но сяць ба я вую рас фар боў ку 

ак цё ры-«ко ці кі», у ад ным з па ко яў 

дзе ці і да рос лыя за паў ня юць ан ке ты, 

у дру гім — рэ пе ці ру юць, у ка лі дор чы-

ку рас клад ва юць рэ кві зіт і дэ ка ра цыі, 

а пе рад гар дэ ро бам гу ля юць у лад кі 

ўскуд ла ча ныя мі мы. «Як іх по тым на-

ноў рас ча саць?» — раз ва жае ўго лас 

ахоў нік, але ма лых та кія дро бя зі не 

тур бу юць.

Гэ ты шмат га ло сы ка ля ро вы стру-

мень — па тэн цый ныя ўдзель ні кі ад-

бо ру чац вёр та га се зо на рэс пуб лі кан-

ска га дзі ця ча га кон кур су «Та лент 

кра і ны», якія прый шлі і пры еха лі з 

роз ных га ра доў, каб па ка заць ся бе 

стро гай ад бо рач най ка мі сіі. Баб-

руйск, Жо дзі на, Рэ чы ца, Ор ша, Грод-

на, Ла гойск — па кан кур сан тах мож-

на вы ву чаць геа гра фію Бе ла ру сі. 

Тым больш што ця пе раш ні кас тынг, 

як рас ка за лі яго ар га ні за та ры ка рэс-

пан дэн ту «Звяз ды», стаў рэ корд ным 

па коль кас ці ўдзель ні каў. З улі кам 

са ліс таў і твор чых ка лек ты ваў у ім 

узя лі ўдзел ка ля 700 дзя цей і пад лет-

каў ва ўзрос це ад 5 да 15 га доў — 

юныя ва ка ліс ты і тан цо ры, ін стру мен-

та ліс ты, ак цё ры, чы таль ні кі, акра ба-

ты і гім нас ты і ін шыя твор чыя асо-

бы.

Пры знац ца, іду чы на кас тынг, я 

спра ча ла ся са ма з са бой, ці мно гіх 

на тхніць ле таш ні пос пех ма лень кай 

акт ры сы Мі ла ны Ха ту лё вай з Ві цеб-

ска. І, мож на ска заць, са ма ў ся бе 

спрэч ку вый гра ла: сё ле та ся род кан-

ды да таў бы ло як ні ко лі шмат дэк ла-

ма та раў і дзя цей ва ўзрос це 5—6 

га доў. А ад ной з са мых юных удзель-

ніц у на мі на цыі «Ары гі наль ны жанр», 

якая прад ста ві ла цыр ка вы ну мар, — 

на огул уся го чатыры га ды!

«Пры ві тан не, у вас так са ма акра-

ба ты ка? Клас ны ну мар! Мы ўдзель-

ні ча лі ў пер шым і трэ цім се зо не пра-

ек та, ця пер вось так са ма вы ра шы лі 

па спы таць шчас ця». — «А мы вы сту-

па лі ў дру гім се зо не, з ва мі на год 

раз мі ну лі ся», — пе ра маў ля юц ца па-

між са бой пе да го гі, па куль дзе ці паў-

та ра юць асоб ныя тру кі. Ду ху кан ку-

рэн цыі не ад чу ва ец ца, хут чэй пры яз-

насць і сяб роў ская пад трым ка — 

хоць, без умоў на, усе пе ра жы ва юць і 

нер ву юц ца, што ска жа ка мі сія там, 

за дзвя ры ма.

А ў за ле за вы ступ лен ня мі прэ тэн-

дэн таў на зі рае не толь кі пра фе сій нае 

жу ры (ары гі наль ны жанр, на прык лад, 

ацэнь ва лі ак цёр Яў ген Кры жа ноў скі, 

вя ду чыя «Та лен ту кра і ны-3» Яў ген 

Бул ка і На дзея Кле мян цё нак, па вет-

ра ная гім наст ка Бел дзярж цыр ка Але-

на Чух ноў ская, акт ры са тэ ат ра імя 

Мак сі ма Гор ка га Але на Дуб роў ская, 

кі раў нік ды рэк цыі спец пра ек таў АНТ 

Але на Ло бач). Парт рэ ты вя до мых 

дзея чаў бе ла рус ка га му зыч на га мас-

тац тва, зда ец ца, так са ма піль на і з 

ад аб рэ ннем гля дзяць на прад стаў ле-

ныя ну ма ры.

— Толь кі не пе ра жы вай це і не 

крыў дуй це, ка лі мы вас спы нім, — па-

пя рэдж вае кож на га жу ры, — бо 

ўдзель ні каў вель мі шмат, і трэ ба па-

слу хаць усіх. У лю бым вы пад ку вы-

ступ лен ні за піс ва юц ца на ка ме ру, і 

по тым мы яшчэ раз іх уваж лі ва пе ра-

гле дзім, а праз не каль кі тыд няў па тэ-

ле фа ну ем і рас ка жам пра вы ні кі, — 

тым не менш слу ха юць ад па чат ку да 

кан ца амаль усіх, шчод ра ўзна га-

родж ва ю чы апла дыс мен та мі асаб лі-

ва ўда лыя ну ма ры.

А яны, трэ ба ска заць, бы лі раз на-

стай ныя. Так, дэк ла ма та ры і чы таль-

ні кі роз ных уз рос таў вы кон ва лі ўрыў-

кі з тво раў Ан то на Чэ ха ва, Яна Ла ры, 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, Іры ны Пі ва-

ва ра вай, Ры го ра Го ры на. Най ця жэй 

да во дзі ла ся тым, хто вы бі раў вер-

шы — па ко ле гу ча лі ўсё тыя ж Аг нія 

Бар то, Анд рэй Уса чоў, бай кі Кан дра-

та Кра пі вы і Ула дзі мі ра Кор ба на... 

«Хі ба для дзя цей ні чо га но ва га не 

пі шуць?» — кры ху раз губ ле на спы-

таў ся ў ка лег Яў ген Кры жа ноў скі. На 

гэ тым фо не «Ба ла да пра ка ра леў скі 

бу тэрб род» у пе ра кла дзе Са му і ла 

Мар ша ка вы клі ка ла фу рор, тым 

больш што юная чы таль ні ца пе ра ўва-

со бі ла ся ў кож на га з пер са на жаў, ад 

ка ра ля да ка ро вы.

15-га до вая баб руй чан ка Ган на 

Ман жу ра ва аб ра ла для чы тан ня ўры-

вак з «Мёрт вых душ» Мі ка лая Го га-

ля.

— Гэ та з пер ша га то ма ці з дру го-

га? Вы чы та лі на огул дру гі том? — 

па жар та ва лі суд дзі. Але жарт не 

ўдаў ся, бо дзяў чы на ўпэў не на ад ка-

за ла, што чы та ла «і дру гі, і трэ ці — 

усё, што ўва хо дзіць у школь ную пра-

гра му». Да вя ло ся ху цень ка пра вес ці 

лі та ра тур ны лік без.

— О, а гэ та наш ве тэ ран! — ві та лі 

тэ ле ві зій ні кі 14-га до ва га Ва ле рыя Ру-

сец ка га. Два га ды та му хло пец дай-

шоў у «Та лен це кра і ны» да паў фі на-

лу і пра явіў ся бе не толь кі як вы дат ны 

дэк ла ма тар, але і, маг чы ма, як бу ду-

чы дра ма тыч ны ак цёр. Сё ле та хло-

пец яшчэ вы шэй уз няў план ку («Ка-

неш не, хо чац ца пе ра маг чы!»), і па ка-

за ны ім гім на зіст-дон жу ан па вод ле 

Тэ фі быў вель мі ар га ніч ны і пе ра ка-

наў чы.

Трыа «Ка ты-па жар ныя» ўра зі ла 

абра най тэ май ге ра із му і лю бо ві да 

ма лой ра дзі мы. На огул, гэ ты аду ка-

цый ны пра ект, за сна ва ны на па ву-

чаль ных апа вя дан нях Ула дзі сла вы 

Па брыз га е вай (ка зач ныя гіс то рыі на 

роз ныя тэ мы рас каз ва юц ца дзе цям 

ад імя ка тоў з па жар най час ці Ву галь-

ка, Вул ка на, Юпі це ра і Ме тэ о ра), да-

во лі вя до мы ў Ма гі лё ве — у яго ўва-

хо дзяць ка ля 20 ча ла век. Але на кас-

тынг у Мінск пры еха лі толь кі чац вё ра: 

са ма аў тар пра ек та і яе вуч ні Ва ня 

Цур па наў, Ні ка Ца ла бё нак і Мар га-

ры та Ля віц кая.

Кож ны з кан ды да таў га то вы па ка-

заць свае най леп шыя здоль нас ці: 

7-га до вая Рус ла на Ва раб' ё ва — пра-

чы таць лю бы з 16 вер шаў і апа вя дан-

няў, якія яна ве дае на па мяць, 5-га-

до вая Юля За ха ра ва — ска рыць ад-

ра зу не каль кі ху ла ху паў, 12-га до вая 

Соф'я Тка чэн ка — не толь кі пра дэ-

ман стра ваць та лент кам па зі та ра і 

скры пач кі, але і вы ка наць без пя ці 

хві лін опер ную пар тыю, Лі за Пе ці ка ва 

з Лі ды мо жа і на флей це сыг раць, і 

пра спя ваць, і ма на лог пра чы таць...

«У нас не ве ра год на та ле на ві тыя, 

раз на пла на выя дзе ці! — па цвяр джае 

жур на лісц кія ўра жан ні ды рэк тар ды-

рэк цыі спец пра ек таў АНТ Але на 

ЛО БАЧ. — Хоць тра ды цый на са мая 

вя лі кая на мі на цыя — ва каль ная, на 

ад бор прый шло больш за 200 ча ла-

век, але і ў ін шых жан рах бы лі не ча-

ка ныя ад крыц ці і здзіў лен ні. Вось 

уя ві це са бе: у лі ку ін стру мен та ліс таў 

да нас прый шоў хлоп чык, які іг рае... 

на ар га не. Ён, маг чы ма, адзін та кі на 

ўсю кра і ну! Аль бо быў юны му зы кант 

з ту бай, боль шай за са мо га вы ка наў-

цу. На огул, сё ле та ха па ла рэд кіх ін-

стру мен таў — на кас тын гу гу ча лі не 

толь кі фар тэ пі я на і скрып ка, але і гі-

та ра, і флей та, і га бой, і до мра. Не ка-

то рыя пры хо дзі лі сем' я мі: бра ты-бая-

ніс ты аль бо сям'я, у якой і ма ма, і 

та та, і дзе ці гра юць на му зыч ных ін-

стру мен тах, — для тэ ле ба чан ня гэ та 

прос та зна ход ка. Ма су пры ем ных 

ура жан няў па кі нуў і ад бор у ары гі-

наль ным жан ры. Пан та мі ма, дэк ла-

ма цыя, цыр ка выя вы ступ лен ні — мы 

ба чы лі, як ад каз на і, не па ба ю ся гэ-

та га сло ва, пра фе сій на па ды хо дзі лі 

дзе ці і пе да го гі да пад рых тоў кі сва іх 

ну ма роў. Мя не аса біс та вель мі ўсце-

шы ла ак тыў ная пры сут насць рэ гі ё-

наў. Мно гія ўдзель ні кі пры яз джа лі не 

толь кі з рай цэнт раў, але і з аг ра га-

рад коў, не вя лі кіх вё са чак — на пэў на, 

гэ та зна чыць, што пра ект пай шоў у 

на род. Гэ тыя та лен ты хо чац ца аба-

вяз ко ва пад тры маць, пра цяг нуць 

пра ект да лей, каб па ка заць усім, што 

ра бо та з дзець мі ідзе не толь кі ў ста-

лі цы і аб лас ных цэнт рах, што на ват у 

са май ма лень кай му зыч най шко ле 

ёсць вы дат ныя пе да го гі і ўні каль ныя 

та лен ты».

Здым кі «Та лен ту кра і ны» пач нуц-

ца ўво сень. Уліч ва ю чы, што пра ект 

вый дзе ў эфір ужо чац вёр ты раз, яго 

фар мат пэў ным чы нам па мя ня ец-

ца — маг чы ма, бу дзе но вая сцэ на, 

дэ ка ра цыі або тан дэм вя ду чых. На 

АНТ ка жуць, што як раз ця пер пра-

дум ва юць ва ры ян ты, як зра біць кон-

курс яшчэ больш ці ка вым і ві до вішч-

ным, але па-ра ней ша му доб рым.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК, фо та аў та ра.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сё ле та ла ге ру ва ен на-па тры я тыч на га 

про фі лю «Па тры ёт» дзе сяць га доў. Дзя-

ку ю чы ві цеб скім гвар дзей цам ты ся чы 

юных га ра джан «прай шлі ар мей скую 

шко лу», не скон чыў шы яшчэ і звы чай-

ную. І многія з іх пас ля звя за лі свой лёс 

са служ бай у арміі, у ра дах МНС, у ахо ве 

па рад ку.

Пад час кож най зме ны, а іх за пла на-

ва на тры, у лет ні ку ад па чне ка ля 

200 дзя цей, у тым лі ку і тых, хто зна хо-

дзіц ца на роз ных ві дах пра фі лак тыч на-

га ўлі ку, а так са ма са шмат дзет ных і 

ма ла за бяс пе ча ных сем' яў. Усе яны зай-

ма юц ца ў роз ных гурт ках Ві цеб ска га 

га рад ско га цэнт ра да дат ко вай аду ка цыі 

дзя цей і мо ла дзі. Ка лі пад час доў гіх 

лет ніх ка ні кул дзе ці за ста юц ца ў го ра-

дзе, на пра ця гу ка ля трох тыд няў яны 

мо гуць ад чуць ся бе па чат коў ца мі 

ў ар міі.

У лет ні ку дзят ва пра хо дзіць ім пра ві-

за ва ны курс ма ла до га бай ца. Ва ен на слу-

жа чыя ву чаць іх за праў ляць ло жак, раз-

бі раць і збі раць аў та мат, ар га ні зу юць 

за ня ткі ў па вет ра на-дэ сант ным комп лек-

се, пра вод зяць урокі ў кам п'ю тар ным 

кла се. Тут жа ву чаць пры цэль вац ца і 

стра ляць па мі шэ нях.

Школь ні кі на ве да юць ва ен ны му зей, 

дзе бу дуць па каз вацца філь мы ва ен на-

па тры я тыч най тэ ма ты кі. З дзець мі су-

стрэнец ца і свя тар царк вы, якая зна хо-

дзіц ца на тэ ры то рыі бры га ды. Кож ны 

дзень з ра ні цы да дзвюх га дзін дня бу дзе 

на сы ча ны ме ра пры ем ства мі.

Зме на ў лет ні ку па ча ла ся цы ры мо ні яй 

пад няц ця Дзяр жаў на га сця га, што да ве-

ры лі зра біць юным ві цяб ля нам. Вы сту піў 

ва ен ны ду ха вы ар кестр, раз вед чы кі па-

ка за лі клас пад рых тоў кі: хлоп цы раз бі-

ва лі плі ты, не ба я лі ся ля жаць на цві ках, 

шкле, а адзін з вай скоў цаў пад няў пар ту 

зу ба мі.

Школь ні кам па ка за лі ка зар мы, дзе 

жы вуць ва ен на слу жа чыя, да зво лі лі вы-

пра ба ваць ся бе ў 

ро лі дня валь ных. 

Дзе ці да кра ну лі ся 

да вай ско вых буд-

няў і аку ну лі ся ў 

жыц цё ад ной з са-

мых эліт ных ар мей-

скіх бры гад на тэ ры-

то рыі Еў ро пы. Тут 

слу жаць най леп шыя 

з най леп шых.

Па вод ле слоў на-

мес ні ка ка ман дзі-

ра па ідэа ла гіч най 

ра бо це 103-й асоб-

най гвар дзей скай 

па вет ра на-дэ сант-

най бры га ды гвар-

дыі пад пал коў ні ка 

Дзя ні са КРЫ ВЯН ЦО ВА, пад час ра бо ты 

лет ні ка ўліч ва ец ца ўзрост ча со вых «бай-

цоў». За ня ткі пра вод зяц ца ў за баў ляль-

най фор ме, каб дзе цям бы ло ці ка ва і яны 

не стам ля лі ся. Але ла гер ная зме на вель-

мі ка рыс ная, бо на вы кі праз не каль кі га-

доў спат рэ бяц ца хлоп чы кам — бу ду чым 

сал да там. Ды і дзяў ча ты-кант ракт ні цы 

сён ня не рэд касць у ар міі.

У раз мо ве дзе ці эма цы я наль на дзя лі-

лі ся ўра жан ня мі. Не ка то рыя ў лет ні ку 

ба вяць час ужо не пер шы год, і гэ та ім не 

на да ку чы ла. Рас каз ва лі хлоп чы кі і дзяў-

чын кі і пра сва я коў, якія слу жы лі і ва я ва-

лі ў га ды Вя лі кай Ай чын най і ў 

Афганістане.

Як па ве да мі ла на чаль нік азда раў-

лен ча га ла ге ра ва ен на-па тры я тыч на-

га про фі лю «Па тры ёт» Ан жа лі ка 

ПАЎ ЛЕН КА, су пра цоў ніц тва з ва ен ны-

мі вя дзец ца па ста ян на. І не толь кі ле-

там.

У пры ват нас ці, за апош нія не каль кі 

га доў у роз ных ме ра пры ем ствах 

удзель ні ча ла ка ля ты ся чы вуч няў і на-

вед валь ні каў гурт коў па ін та рэ сах. Ар-

га ні зоў ва лі ся кан цэрт ныя пра гра мы, 

спар тыў ныя спа бор ніц твы, твор чыя 

кон кур сы, прэ зен та цыі на ву ко ва-прак-

тыч ных ра бот на ва ен ную тэ ма ты ку, 

вы стаў кі дзі ця чай тэх ніч най твор час-

ці... На ўсе ме ра пры ем ствы за пра ша-

юц ца прад стаў ні кі ва ен на га ка мі са ры-

я та, прад стаў ні кі ДТСА АФ, ве тэ ра ны 

Уз бро е ных сіл.

Усе во ін скія фар мі ра ван ні ста ра юц ца 

як ма га больш ак тыў на су пра цоў ні чаць 

з уста но ва мі аду ка цыі. У ві цеб скіх вай-

скоў цаў гэ та атрым лі ва ец ца  плён на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЛЕТА ПАТРЫЁТАЎ

Пад да хам Са лі гор ска га цэнт ра 

твор час ці дзя цей і мо ла дзі 

зна хо дзяц ца ўні каль ныя му зеі — 

му зей Ма ці і му зей пі я нер скай 

ар га ні за цыі і су час на га дзі ця ча га ру ху. 

Та кіх уста ноў, ба дай, ня ма больш ні дзе 

ў Бе ла ру сі. 

У 1985 го дзе ў До ме пі я не раў і школь ні каў 

Са лі гор ска бы ла за сна ва на за ла пі я нер скай 

сла вы, а ў 1989-м на яе ба зе ства ры лі му зей. 

Яго кі раў нік Тац ця на Ска ла бан даў но вый шла 

з пі я нер ска га ўзрос ту. Але, ні бы та ма ла дая 

дзяў чы на з іск рын ка мі ў ва чах, га то вая бяс-

кон ца пра яго рас каз ваць:

— Шмат га до вая мэ та на кі ра ва ная ра бо та 

па збо ры экс па на таў да зво лі ла вы рас ці не вя-

лі кай за ле ў му зей з вы тры ма най на ву ко вай 

кан цэп цы яй, стро гай тэ ма тыч най струк ту рай. 

У 2010 го дзе му зею пры свое на зван не «на-

род ны». У 2016-м ён па цвер дзіў гэ тае зван не. 

За час май го кі ра ван ня ўста но вай, з 1986 го-

да, пі я нер ская ар га ні за цыя пе ра жы ла раз вал 

Са вец ка га Са ю за, пе ра бу до ву і на ра дзі ла ся 

на но ва. 13 ве рас ня 1990 го да з'яў ля ец ца днём 

са ма вы зна чэн ня і ства рэн ня гра мад ска га аб'-

яд нан ня «Бе ла рус кая рэс пуб лі кан ская пі я нер-

ская ар га ні за цыя».

У пя ці раз дзе лах экс па зі цыі шы ро ка прад-

стаў ле ны ма тэ ры я лы ўзнік нен ня, ста наў лен ня 

і дзей нас ці пі я нер скай ар га ні за цыі, па чы на ю-

чы з 1922 го да. «Гіс то рыя пі я нер ска га ру ху» 

рас каз вае пра ства рэн не са ма га пер ша га пія-

нер ска га атра да ў Маск ве ў 1922 го дзе на 

Крас най Прэс ні пры 16-й дру кар ні. Фар мі ра-

ван не пер шых пі я нер скіх атра даў у Бе ла ру сі 

па ча ло ся з 20 чэр ве ня 1922-га.

— У Па лес кі край пі я нер скі рух прый шоў 

толь кі праз два га ды. Пер шы пі я нер скі атрад 

на су час най Са лі гор шчы не з'я віў ся ў па сёл ку 

Ста ро бін у 1924 го дзе. Гіс то рыя га рад ской 

пі я нер скай ар га ні за цыі па чы на ец ца з па бу да-

ва най у 1959 го дзе шко лы, дзе быў ство ра ны 

пер шы пі я нер скі атрад з ча тыр нац ца ці хлоп-

чы каў і дзяў чы нак. Ця пер у Са лі гор скім ра ё не 

на ліч ва ец ца 30 пі я нер скіх дру жын і больш за 

10 ты сяч пі я не раў, — кан ста туе Тац ця на Вік-

та раў на.

Лю дзі ста рэй ша га па ка лен ня, якія на вед-

ва юць му зей, ні бы вяр та юц ца ў школь нае 

шчас лі вае дзя цін ства, пра якое на гад ва юць 

ма ке ты ўсіх пі я нер скіх знач коў роз ных эпох, 

вы мпе лы, галь шту кі, пі я нер ская і школь ная 

фор ма, сця гі бы лой ар га ні за цыі імя Ле ні на. 

Ці ка вяц ца яны і су час ным ру хам, да яко га 

да ты чац ца іх дзе ці і ўну кі: экс па зі цыя рас каз-

вае пра раз на стай ныя дзі ця чыя аб' яд нан ні ў 

не за леж най Бе ла ру сі. Вось пі я нер скія галь-

шту кі і зна чок, якія на сі лі дзе ці да 2009 го да, 

і но вы зя лё на-чыр во ны галь штук і зна чок, што 

бы лі за цвер джа ны на ХVІІІ злё це Бе ла рус кай 

рэс пуб лі кан скай пі я нер скай ар га ні за цыі 

11—13 снеж ня 2009-га ў аду ка цый на-азда-

раў лен чым цэнт ры «Зуб ра ня». Ці ка ва, што да 

гэ та га ча су дзя цей ма лод шых кла саў на зы-

ва лі «на след ні кі». На злё це «на след ні каў» 

пе рай ме на ва лі ў ак цяб рат.

«Ар ля ня ты Вя лі кай Ай чын най вай ны» знаё-

мяць са слаў ны мі подз ві га мі пі я не раў Брэсц-

кай крэ пас ці, Ге роя Са вец ка га Са ю за Ма ра та 

Ка зея, Зі ны Парт но вай, Ва лі Ко ці ка, Лё ні Го-

лі ка і зем ля ка — пі я не ра Але га Ва бі шчэ ві ча. 

Хло пец быў пад поль шчы кам, раз вед чы кам 

пар ты зан ска га атра да. На жаль, яго сха пі лі і 

рас стра ля лі фа шыс ты ра зам з ма ці.

Усе экс па на ты, са бра ныя ў гэ тым раз дзе-

ле, — ары гі наль ныя. Част ка іх пры све ча на 

жыц цю і слаў ным ба я вым спра вам Але ны 

Кан стан ці наў ны Стэмп коў скай. Яна на ра дзі-

ла ся ў вёс цы Ма зур шчы на на Са лі гор шчы не, 

бы ла ра дыст кай. За гі ну ла дзяў чы на 26 чэр-

ве ня 1942 го да, ёй па смя рот на пры свое на 

зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за. Але не Стэмп-

коў скай пры све ча на кні га «Дзяў чы на ў шэ рым 

шы ня лі». Вель мі каш тоў ны экс па нат — аса-

біс тая вы ні ко вая карт ка Але ны — ары гі нал за 

1936—1937 на ву чаль ны год. Пом няць і ўра-

джэн ца Ал тая, лёт чы ка Ге ор гія Афа нась е ві ча 

Кан драць е ва, які за гі нуў у пер шыя дні вай ны 

ў Са лі гор скім ра ё не. Юныя сле да пы ты пра вя-

лі рас коп кі на мес цы яго гі бе лі і знай шлі рэшт-

кі са ма лё та, якія за хоў ва юц ца ў му зеі.

Экс па зі цыя «Са лі горск ма ла ды, ты квіт ней 

праз га ды» прад стаў ляе кні гі, бук ле ты пра 

ста лі цу шах цё раў, герб го ра да, фо та здым кі 

па мят ных мяс цін, а так са ма га лоў ную пра дук-

цыю — ка лій ную і хар чо вую соль, прад ме ты 

шах цёр скай экі пі роў кі.

Экс па зі цыя «Нам за ста ла ся спад чы на» да-

зва ляе ўба чыць пер шыя школь ныя сшыт кі, 

чар ні лі цу, газ ні цу, пры якой ра ней дзе ці ра бі-

лі ўро кі, на ва год нія цац кі, якія ад люст роў ва-

юць асоб ныя эпо хі і на ву ко ва-тэх ніч ны пра-

грэс. На прык лад, ёсць цац ка, на якой на ма-

ля ва ныя ра ке та і про філь пер ша га кас ма на ўта 

Юрыя Га га ры на ў ска фанд ры.

Му зей стаў ві зіт най карт кай Са лі гор ска, 

мес цам, дзе па зна ец ца на ша пі я нер скае мі-

ну лае, мес цам, дзе збі ра юц ца шмат лі кія гос-

ці, бы лыя ва жа тыя, пі я нер скія ак ты віс ты. Тут 

ва ўра чыс тай аб ста ноў цы пры ма юць у пі я не-

ры дзя цей, пра вод зяц ца му зей ныя ўро кі, збо-

ры, круг лыя ста лы. Ра бо та па по шу ку но вых 

экс па на таў не спы ня ец ца. Па паў ня ец ца но-

вы мі ці ка вы мі прад ме та мі і му зей Ма ці.

...Му зей Ма ці — гэ та не прос та му зей ная 

экс па зі цыя. Тут са бра ны рэ аль ныя фак ты, 

ус па мі ны, гіс то рыі пра лё сы жан чын, якія пра-

сла ві лі Са лі гор шчы ну.

Свет лы воб раз ма ці заў сё ды быў і за ста-

ец ца ўва саб лен нем ду шэў най цеп лы ні і ча ла-

ве чай шчод рас ці, кры ні цай да бры ні і цярп лі-

вас ці, пры га жос ці і ка хан ня. У Бе ла ру сі жан-

чы нам і ма ці на да ец ца знач ная ўва га. У су вя-

зі з гэ тым і ўзнік ла ідэя ства рэн ня му зея Ма ці 

ў Са лі гор ску. Ён быў ад кры ты 10 каст рыч ні ка 

2006 го да, у год, аб' яў ле ны Прэ зі дэн там Бе-

ла ру сі Го дам ма ці. Іні цы я тар — ра ён ная ар га-

ні за цыя Бе ла рус ка га са ю за жан чын. Адзін з 

раз дзе лаў пры све ча ны ма ці — най леп шым 

пра цаў ні цам, уда сто е ным дзяр жаў ны х узна-

га ро д. Гэ та жан чы ны роз ных пра фе сій — на-

стаў ні кі, ме ды кі, бу даў ні кі, вы клад чы кі му зы-

кі. Та кіх жан чын у го ра дзе шмат, і рас каз ваць 

пра іх мож на бяс кон ца. На прык лад, Ні на Ру-

дэн ка пры еха ла ў ма ла ды шах цёр скі го рад у 

1961 го дзе. Ні на На ву маў на прай шла ўсе пры-

ступ кі пра цоў на га рос ту, уз на га ро джа на ме-

да ля мі «За доб лес ную пра цу», «Пра цоў ная 

ад зна ка», ор дэ нам Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. 

Гэ тая цу доў ная жан чы на су мя шча ла пра цу з 

вы ха ван нем дзя цей, хат ні мі кло па та мі.

У Са лі гор ску на ліч ва ец ца ка ля 1500 шмат-

дзет ных сем' яў, у тым лі ку 365 сем' яў, якія 

вы хоў ва юць дзя цей-ін ва лі даў са скла да ным 

ды яг на зам. Па чэс нае мес ца ў му зеі ад ве дзе-

на Аляк санд ру Ар та мо на ву. Аляк сандр Вік та-

ра віч усы на віў ча ты рох хлоп чы каў. Пры гэ тым 

вы хоў ваў ён ма лых адзін, без жон кі. Ня гле-

дзя чы на ўсе скла да нас ці, усіх га да ван цаў 

па ста віў на но гі, даў аду ка цыю. На жаль, 

Аляк сандр Вік та ра віч да час на пай шоў з жыц-

ця. Але па мяць пра гэ та га ча ла ве ка з вя лі кім 

сэр цам свя та за хоў ва юць у му зеі.

Анд рэй і Але на Коў чуры стра ці лі пер шых 

двух не маў лят. Ды яг наз ўра чоў-ге не ты каў гу-

чаў як пры суд — так бу дзе ў 75 % вы пад каў. 

Але ка хан не вы тры ма ла ўсе вы пра ба ван ні. 

Сён ня ў гэ тай сям'і вы хоў ва юц ца ча ты ры дзяў-

чын кі — Ма ры на, Алё на, На сця, Ва сі лі са. А 

са мая вя лі кая шмат дзет ная сям'я — сям'я Жа-

бен ка, якая га дуе тры нац цаць род ных дзя-

цей.

Ша ну юць у му зеі па мяць жан чын-ве тэ ра-

наў, якія прай шлі су ро вы мі сцеж ка мі вай ны. 

Асаб лі ва каш тоў ныя іх ус па мі ны. Тут жа зме-

шча ны і фо та здым кі жан чын і іх за гі ну лых 

сы ноў — во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. Ся род іх 

і шмат дзет ная ма ці Па лі на Му ра вей ка, сын 

якой не вяр нуў ся з Аф га ні ста на. У 1981 го дзе 

Мі ка лая пры зва лі ў ар мію. У са ка ві ку 1983 

го да хло пец за гі нуў, не да жыў шы пят нац цаць 

дзён да свай го двац ца ці год дзя. З та го ча су 

Па лі на Аляк санд раў на пе рад ае боль свай го 

сэр ца ў вер шах: «Пад зор ным не бам за пе ра-

ва лам ужо шмат га доў сал да ты спяць, а до ма 

іх ча кае ма ма, і свеч кі ў вок нах ноч га раць». 

Уся го праз Аф га ні стан прай шло больш за 200 

ма ла дых хлоп цаў Са лі гор шчы ны, 11 з іх не 

вяр ну лі ся да моў.

Жан чын, якія зра бі лі значны ўнё сак у раз-

віц цё Са лі гор ска, да во лі шмат. У лі ку іх Ган на 

Лаў ру ке віч — бы лы мэр ста лі цы шах цё раў. 

Дзя ку ю чы Ган не Мі ка ла еў не сён ня го рад 

упры гож вае храм На ра джэн ня Пра свя той Ба-

га ро дзі цы. За ар га ні за цыю яго бу даў ніц тва 

яна ўзна га ро джа на ор дэ нам Свя той Раў на-

апост аль най кня гі ні Воль гі ІІІ сту пе ні. Але на 

Ко зы ра ва — стар шы ня Са лі гор ска га га рад-

ско га Са ве та жан чын. У 1994 го дзе яна ства-

ры ла даб ра чын ны цэнтр «Мі ла сэр насць», які 

стаў ма раль най і ма тэ ры яль най пад трым кай 

для ўсіх, хто апы нуў ся ў скла да ных жыц цё вых 

аб ста ві нах. Ра і са Ра ма не ня — мас так, май-

стар са ло ма пля цен ня, кі раў нік за слу жа на га 

ка лек ты ву сту дыі дэ ка ра тыў на-пры клад но га 

мас тац тва «Бе ла рус кі су ве нір», уз на га ро джа-

на шмат лі кі мі дып ло ма мі Мі ніс тэр ства куль-

ту ры, атры ма ла грант Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. 

Ва лян ці на Ку чын ская — кі раў нік гурт ка «Мак-

ра мэ», на пра ця гу мно гіх га доў ву чы ла дзя цей 

пля цен ню ву зель чы кам. Май стры хі ўдзель ні-

ча юць у вы стаў ках-кір ма шах «Сла вян ска га 

ба за ру», іх вы ра бы куп ля лі На дзея Баб кі на, 

Люд мі ла Зы кі на. А жыц цё вы шлях жан чы ны 

ад ня вес ты да ба бу лі сім ва лі зуе фо та га ле рэя 

з пя ці кар цін мяс цо ва га мас та ка.

Ну і, вя до ма, ня поў ным уяў лен не пра быт, 

кло па ты, над зеі на шых жан чын, ма ці, ба буль 

бы ло б без кут ка «Бе ла рус кай хат кі» кан ца 

ХVІІІ — па чат ку ХІХ ста год дзяў. Тут мож на 

па ба чыць прад ме ты, без якіх не абы хо дзі ла ся 

ні вод ная гас па ды ня. Драў ля ны ку фар, дзе 

за хоў ва лі ся рэ чы. Глі ня ны по суд, га за вая лям-

па, мас ла бой ка, драў ля ны і ву галь ны прас. 

А над ста лом пад ве ша ны пле це ны з са ло мы 

па вук. Лі чы ла ся, што ён абе ра гае дом і сям'ю 

ад лі ха, за бі рае ад моў ную энер ге ты ку. Раз на 

год іх спаль ва лі і за мя ня лі но вы мі. Так са ма ў 

до ме аба вяз ко ва бы лі кот і ку ры ца — сім ва лы 

шчас ця і шан ца ван ня, дзі ця чыя ха дун кі, люль-

ка і ка ляс ка на двух ко лах, на якой пад рос ла-

га га да ван ца вы во зі лі на ву лі цу.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Мін шчы на дзі вос наяМін шчы на дзі вос ная
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Ад пі я нер скай за лы 
да ўні каль на га му зея


