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«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Ва жац кі хлебВа жац кі хлеб

Ім ёныІм ёны

Ра зум ні кі і ра зум ні цыРа зум ні кі і ра зум ні цы

Тры га ды та му муж і жон ка Аляк сандр БАР ШЧОЎ 

і На тал ля ЖУК вы ра шы лі, што хо піць пра ца ваць 

на ін шых і за пус ці лі ўлас ны брэнд Lіmіtеdmіnsk, 

які за раз вель мі па пу ляр ны ў мо ла дзі. Кры ні цай 

на тхнен ня вы бра лі род ную Бе ла русь. Так з'я ві лі ся 

рэ чы з вы шыў кай у вы гля дзе са ла мя на га зуб ра, 

буль бы з ка ла рад скім жу ком і над пі сам-жар там 

«ка рот ка ча со вы дождж амаль без пе ра пын ку». 

«У нас столь кі ідэй — не па спя ва ем усе 

рэа лі за ваць», — пры зна ец ца На тал ля. З ёй мы 

па гу та ры лі пра тое, чым прый шло ся ах вя ра ваць 

дзе ля свай го біз не су, ча му ды зай не ру важ на 

гля дзець па ка зы вя ду чых мод ных да моў і што 

ра біць, ка лі ня ма на тхнен ня.

— Ка лі бы лі школь ні цай, кім ма ры лі стаць?

— З ма ло га ўзрос ту ка за ла ма ці, што ха чу быць ды зай не-

рам адзен ня. Я ха дзі ла на ма ля ван не, мне вель мі па да ба ла ся. 

Баць кі не пя рэ чы лі май му вы ба ру. Хоць з мо дай з іх ні хто не 

звя за ны: та та быў прад пры маль ні кам, а ма ма — вы клад чык 

ма тэ ма ты кі і за гад чык ву чэб най част кі ся рэд няй шко лы.

Ка лі ву чы ла ся ў Ін сты ту це су час ных ве даў імя Шы ро ка-

га, удзель ні ча ла ў кон кур се «Млын мо ды». Па каз ва ла свае 

ка лек цыі ў Шве цыі, Літ ве, Лат віі, Швей ца рыі. Пас ля ву чо бы 

мя не за пра шаў пра ца ваць Цэнтр мо ды ў Мін ску. Але там на 

той мо мант быў на столь кі ма лень кі за ро бак, што яго ха пі ла б 

толь кі на апла ту здым най ква тэ ры (я са ма з ма лень ка га га-

рад ка Іва цэ ві чы). Та му вы ра шы ла па ехаць у Брэст, дзе шмат 

швей ных прад пры ем стваў. І не па шка да ва ла: там фаб ры кі 

раз ві ва юц ца хут чэй, чым у ста лі цы.

Са ша пра хо дзіў прак ты ку ў Іва на Ай пла та ва і по тым су-

пра цоў ні чаў з ім. А пас ля быў кі раў ні ком мас тац кай гру пы на 

тры ка таж най фір ме.

— Ча му вас на ву чы ла ра бо та на вы твор час ці?

— Ка лі па чы на еш пра ца ваць, ра зу ме еш, што ўсё не так, як 

са бе ўяў ляў. Ду ма ла, бу ду пры хо дзіць на во сем га дзін і ці ха 

са бе ма ля ваць. На са мрэч мас так на лю бым прад пры ем стве 

пра цуе 12 га дзін у дзень, бо ідэі ўзні ка юць па ста ян на. Плюс 

на ця бе кла дзец ца ад каз насць пе рад усёй кам па ні яй: ты па ві-

нен пра ду маць ка лек цыю, вы браць тка ні ну, пра па на ваць тое, 

што бу дзе пра да вац ца. Та кія нер вы! Але ці ка ва. Гэ ты во пыт 

да па ма гае ўсвя до міць, ці тым ты зай ма еш ся, па гля дзець на 

ін дуст рыю знут ры, да ве дац ца пра сіс тэ му ар га ні за цыі прад-

пры ем ства. Ра зу ме еш, што без ка ман ды ні чо га не атры ма-

ец ца — сам усё не зро біш.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

«ДЫ ХА ЕМ» З МУ ЖАМ 
АД НОЙ ТЭ МАЙ»

На тал ля ЖУК:

Ле там ты ся чы дзя цей ве се ла ба-

вяць час у ла ге рах ад па чын ку. Ад-

нак за бес кла пот ны мі, на пер шы 

по гляд, гуль ня мі і за баў ка мі ха ва-

ец ца на са мрэч кар пат лі вая пра ца. 

Якім чы нам яна ар га ні за ва ная? 

Ад каз на гэ тае пы тан не ка рэс пан-

дэн ты «Чыр вон кі. Чыр во най зме-

ны» шу ка лі ў пе да га гіч ным атра дзе 

«Вет разь», у якім сёння рас па чы на-

ец ца чац вёр тая, апош няя, зме на.

— У нас за раз зна хо дзяц ца 240 дзя-

цей ва ўзрос це ад 6 да 16 га доў, — ка-

жа стар шы пе да гог дзі ця ча га азда раў-

лен ча га ла ге ра «Па лі тэх нік» Ула дзі мір 

СА МУ ЛЕН КАЎ. — Яны па дзе ле ны на 

9 атра даў. Для трэ цяй зме ны мы аб ра лі 

наз вы вя до мых гіс та рыч ных ды нас тый — 

Бур бо ны, Цю до ры, Мін... Атра ды скамп-

лек та ва ны так, каб у іх ува хо дзі лі дзе ці 

пры клад на ад на го ўзрос ту плюс-мі нус год. 

Усе ва жа тыя — гэ та або сту дэн ты, або сё-

лет нія вы пуск ні кі. Ся рэд ні ўзрост — 22-23 

га ды. У на шых шэ ра гах ёсць на ват пер ша-

курс ні кі. Як пра ві ла, яны са мі не ад на ра зо-

ва пры яз джа лі ў ла гер школь ні ка мі і та му 

доб ра ве да юць яго жыц цё «знут ры».

Сё ле та ўвай сці ў «Вет разь» за ха це лі 

больш за 280 ча ла век. Хоць атрад ар га ні-

за ва ны на ба зе БДПУ, але па тэн цы яль ныя 

кан ды да ты пры хо дзяць з роз ных вы шэй-

шых на ву чаль ных уста ноў і на ват ка ле-

джаў. Гэ ты год для атра да ад мет ны: ён 

упер шы ню пра цуе на ба зе ад ра зу двух ла-

ге раў — «Па лі тэх ні ка» і «Спа да рож ні ка». 

У апошнім да гэ туль «Вет разь» пра ца ваў 

аж но ва сям нац цаць га доў.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

КА МУ ПА СІ ЛАХ 
УЗ НА ЧА ЛІЦЬ 

«ДЫ НАС ТЫЮ»?
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Ка ля 300 вуч няў са бра-

ла XXІІІ Рэс пуб лі кан ская 

лет няя на ву ко ва-да след-

чая шко ла на ву чэн цаў 

і на стаў ні каў, якая прай-

шла на ба зе спар тыў на-

азда раў лен ча га комп-

лек су «Бры ган ці на». 

80 пра цэн таў яе ўдзель-

ні каў бы лі пе ра мож ца мі 

ін тэ ле кту аль ных спа бор-

ніц тваў па ма тэ ма ты цы, 

фі зі цы, ін фар ма ты цы і 

аст ра но міі са мых роз ных 

уз роў няў — ад аб лас но га 

да між на род на га.

«ЗА МЕСТ БА СЕЙ НА
РА ША ЮЦЬ 
ЗА ДА ЧЫ»

Як мож на спа лу чыць ад па чы нак 
з ма тэ ма ты кай і фі зі кай?

Пач нём з та го, што дзён ны рас клад быў 

зу сім не па доб ны на школь ны: спец кур сы, 

лек цыі, прак тыч ныя за ня ткі рас па чы на лі-

ся ў 9.45, а ў 14.30 пра ду гледж ва ла ся «ці-

хая га дзі на», якую боль шасць «шка ля роў» 

пры свя ча ла са ма пад рых тоў цы. З 17.30 — 

спар тыў ныя гуль ні. Між ін шым, і ў 20 га дзін 

на ву чаль ны дзень яшчэ не быў скон ча ны: 

уве ча ры пра цяг ва лі ся кан суль та цыі, рэ-

пе ты цыі, іш ла пад рых тоў ка да вы ні ко вай 

кан фе рэн цыі, пра во дзі лі ся ўнут ра ныя ін тэ -

лекту аль ныя спа бор ніц твы.

Ро ба та тэх ні ка, кан стру я ван не, для са мых 

моц ных ма тэ ма ты каў — ін вер сія, эле мен ты 

тэ о рыі мност ваў, ураў нен не Пе ля. Га за выя 

за ко ны і маг ніт ныя з'я вы — для бу ду чых фі-

зі каў. Кам бі на то ры ка — для ін фар ма ты каў... 

У шко ле пра ца ва лі 18 на ву чаль ных груп, раз-

лі ча ных на роз ны ўзрост і ўзро вень за сва-

ен ня той ці ін шай дыс цып лі ны. Акра мя та го 

мож на бы ло на вед ваць лек цыі і се мі на ры па 

псі ха ло гіі, ма лод шых школь ні каў за пра ша лі 

спе цы яль ныя за ня ткі па да след чай ра бо це.

— Ма тэ ма ты ка — гэ та агуль ная мо ва ста-

сун каў для ўсіх: фі зі каў, хі мі каў, бі ё ла гаў і 

аст ра но маў, — пад крэс лі вае дэ кан фа куль-

тэ та пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты-

кі БДУ, кан ды дат фі зі ка-ма тэ ма тыч ных 

на вук, да цэнт Па вел МАНД РЫК. — Дыс-

цып лі на — на ву ка скла да ная, яе лю біць трэ-

ба, але ка му не ці ка ва, той сю ды не едзе. 

У на шай шко ле ўні каль ная ат мас фе ра: дзе ці 

і ў фут бол гу ля юць, ад па чы ва юць, і да сле-

да ван ні пра вод зяць. У ба сейн ча сам іс ці не 

хо чуць, а ся дзяць і за дач кі ра ша юць.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)


