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На сце нах — кар ці ны «пра вай-
ну», пад шкля ны мі віт ры на мі 
на вы ста вач ных ста лах — рэ-
чы, якія за ста лі ся ад гэ тай зні-
шчаль най па чва ры: ір жа выя 
кас кі, па тро ны, гіль зы, пляш-
кі... Са вец кія і ня мец кія — по-
бач, уся го 150 экс па на таў.

Му зей гіс то рыі Ма гі лё ва ўпер-
шы ню дэ ман струе гэ тыя ва ен ныя 
зна ход кі. Ха ця, як ка жа на мес нік кі-
раў ні ка клу ба Мі ка лай Ба ры сен ка, 
не ха пі ла б і ўсіх за лаў му зея, каб 
вы ста віць тое, што бы ло зной дзе-
на. А ка лі ўлі чыць яшчэ і рэ чы, якія 
бы лі пе ра да дзе ны роз ным му зе ям 
за га ды іс на ван ня клу ба, то і на огул 
па трэб на га па мяш кан ня не знай шло-
ся б.

Кож ны экс па нат вы ста вы — не вя-
ліч кая спо ведзь. Лю дзей ня ма, на ват 
іх ім ёнаў не за ста ло ся, а рэ чы — жы-
вуць. Вось на скрозь пра стрэ ле ная 
ня мец кая кас ка. Ад на з тых 39, якія 

бы лі зной дзе ны пад час рас ко пак ка-
ля клі чыў скай вёскі Ба цэ ві чы.

Шкля ная бу тэль ка — экс па нат 
да во лі рэд кі: шкло так доў га не жы-
ве. Зной дзе на яна ў 1995 го дзе ў 
па ха ван ні бай цоў-мі лі цы я не раў не-
па да лё ку ад чы гу нач на га пе ра ез-
да. На огул з 250 мі лі цы я не раў, якія 
зма га лі ся на под сту пах да Ма гі лё ва 
з бо ку Шкло ва, уца ле ла толь кі 19. 
А з тых, хто за гі нуў, сён ня вя до мыя 
ім ёны толь кі 40 ча ла век. На ват дзе 
яны па ляг лі, не вя до ма. Гэ та па куль 
пер шае іх па ха ван не, якое зной дзе-
на. Астан кі бай цоў пе ра па ха ва ны 
ка ля вёс кі Гаі.

За год по шу ка ві кі атрым лі ва юць 
да 1000 пі сем з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра-
і ны. Пі шуць ужо ўну кі, праў ну кі тых, 
хто не вяр нуў ся. І кож ны — з на дзе-
яй... Але шан цуе не ўсім. З тых 330 
ты сяч ча ла век, якія па ха ва ны ў Ма-
гі лёў скай воб лас ці, вя до мыя ім ёны 
ўся го ка ля 70 ты сяч. Каб уста на віць 
асо бу сал да та, вы ка рыс тоў ва юц ца 
ўсе спо са бы, але ляг чэй за ўсё гэ та 
зра біць ка лі знай сці сал дац кі ме даль-
ён. Па сло вах Мі ка лая Ба ры сен кі, гэ-
та леп шы вы нік у по шу ка вай пра цы.

На вы ста ве мож на па ба чыць не 
толь кі рэ чы, але і лі та ра ту ру, якая 
з'я ві ла ся пад час по шу каў. Са мыя 
апош нія на пра цоў кі па ва ен най тэ-
ма ты цы са бра ны на ста рон ках вы-

пус каў «По шу ка ва га вес ні ка». Яго 
аў та ры — не абы яка выя да гіс то рыі 
сва ёй воб лас ці лю дзі. Сён ня гэ та 
адзі нае на тэ ры то рыі СНД рэ гу ляр-
нае што га до вае вы дан не, ня даў на 
вый шаў 8-ы яго вы пуск.

На тэ ры то рыі воб лас ці дзей ні ча-
юць 23 по шу ка выя атра ды і гру пы. 
Сяр гей Та га еў, вы клад чык да пры зыў-
най пад рых тоў кі і кі раў нік по шу ка ва га 
атра да «Рэ ха вай ны» Ма гі лёў ска га 
пра фе сій на га элект ра тэх ніч на га ка-
ле джа, ужо не пер шы год зай ма ец ца 
гэ тай спра вай, яго атрад цес на су пра-
цоў ні чае з по шу ка ві ка мі з Ар за ма са. 
Апош няе, што знай шлі по шу ка ві кі 
«Рэ ха», — гэ та спіс кі бай цоў 11 асоб-
на га ар мей ска га штраф но га ба таль ё-
на, які за гі нуў на ча вус кай зям лі.

— Спа дзя ём ся ўста на віць і но выя 
ім ёны, — ка жа Сяр гей Та га еў. — Ін-
фар ма цыі пра штраф ні коў на огул ня-
шмат. Лю дзі пай шлі на вай ну і знік лі. 
Ка лі ў звы чай ных да ня сен нях пі са лі 
«без вес так знік лы», то тут «не вый-
шаў з бою». Нем цы вель мі ба я лі ся 
гэ тых пад раз дзя лен няў. Там бы лі 
спрэс афі цэ ры, ад ма лод ша га лей-
тэ нан та да пад пал коў ні ка, якія ўме лі 
ва я ваць. А яшчэ на ча вус кай зям лі 
за гі ну лі сал да ты 8 штраф ных рот...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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Кож ны з удзель ні каў пя та га аб-
лас но га кон кур су пра фе сій на-
га май стэр ства, які прай шоў на 
ба зе Го мель ска га дзяр жаў на га 
по лі тэх ніч на га лі цэя, упэў не ны: 
без пра цы, а зна чыць, і без за-
роб ку яны не за ста нуц ца ні ко лі. 
Іх пра фе сіі сён ня — са мыя за па-
тра ба ва ныя: то кар, фрэ зе роў-
шчык, сле сар-ін стру мен таль-
шчык і элект ра звар шчык.

Ра ней у пра фе сій ных спа бор ніц твах 
пры ма ла ўдзел толь кі мо ладзь да 31 го-
да. Сё ле та Го мель скае аб' яд нан не праф са юзаў — га лоў ны 
ар га ні за тар кон кур су — змя ні ла яго ўмо вы. І ця пер кож ны, 
хто лі чыць ся бе пра фе сі я на лам, да каз ваў гэ та спра вай. 
Ве ра год на, та му і коль касць удзель ні каў, якія пры еха лі ў 
Го мель з са мых роз ных прад пры ем стваў воб лас ці, знач-
на па вя лі чы ла ся. (Бы лі на ват баць ка з сы нам — абод ва 
пра цу юць то ка ра мі на ААТ «Стан ка го мель».)

Да аб лас но га ту ра, да рэ чы, дай шлі тыя, хто пе ра мог 
у ад бо рач ных ту рах на прад пры ем ствах. Та му фак тыч на 
га вор ка іш ла пра вы зна чэн не «леп шых з леп шых». Усе 
прэ тэн дэн ты спа чат ку зда лі тэ а рэ тыч ны эк за мен, а по тым 
вы ка на лі прак тыч нае за дан не.

— Кон курс пра во дзім для та го, каб пра па ган да ваць 
ра бо чыя пра фе сіі, па вы сіць іх прэ стыж у гра мад стве, 
— ад зна чае на мес нік стар шы ні Го мель ска га аб лас но га 
аб' яд нан ня праф са юзаў Пётр Шы лаў. — Між ін шым у лі цэі 
ма шы на бу да ван ня ня ма дэ фі цы ту на ву чэн цаў. Што год 
толь кі сю ды пры хо дзяць, каб атры маць ра бо чую спе цы-
яль насць, ка ля 300 ча ла век.

На рын ку пра цы ра бо чыя з вы со кай ква лі фі ка цы яй цэ-
няц ца не менш, чым спе цы я ліс ты з вы шэй шай аду ка цы яй. 
А ў мно гіх вы пад ках — і больш. Да та го ж доб ры звар шчык 

па ві нен не толь кі вы кон ваць тэх на ла гіч-
ны пра цэс, але і ад чу ваць улас ці вас ці 
ме та лаў, ве даць асно вы су пра ма ту, 
элект ра тэх ні кі і гэ так да лей.

Сё ле та леп шым у гэ тай пра фе сіі стаў 
элект ра звар шчык Го мель ска га за во да 
ме та ла кан струк цый ААТ «Го мель аб лдар-
буд» Сяр гей Пі ун. Хло пец шэсць га доў 
пра цуе на прад пры ем стве і за гэ ты час не 
рас ча ра ваў ся ў сва ім пра фе сій ным вы ба-
ры. Пер шы раз з па да чы кі раў ніц тва ўзяў 
удзел кон кур се і ад ра зу усіх пе ра мог:

— Мне ці ка вы сам пра цэс звар кі, як 
ме тал пла віц ца... Ра бо та, без умоў на, 

цяж кая, але ж — муж чын ская. Ёсць ча му і на да лей ву чыц-
ца. Ця пер спа дзя ю ся па вы сіць свой ра бо чы раз рад.

А вось сё лет ні «за ла ты» то кар Аляк сандр Ко хан, які пра-
цуе на «Гом сель ма шы», ужо мае 6-ы раз рад. За 18 га доў 
пра цы на быў во пыт, у тым лі ку і ўдзе лу ў кон кур сах. І ад-
ной чы ўжо ста на віў ся пе ра мож цам. Тым не менш вель мі 
хва ля ваў ся:

— Хо чац ца ж быць леп шым, і ўсё ро біш для гэ та га. Мне 
пры хо дзі ла ся да па ма гаць ма ла дым асвой ваць пра фе сію, і 
ска жу, што ся род юна коў ёсць да стат ко ва за ці каў ле ных у 
пра фе сіі. Умо вы пра цы на «Гом сель ма шы» знач на змя ні лі ся 
ў леп шы бок за апош нія га ды. Усе ма юць спец адзен не, тэм-
пе ра тур ны рэ жым у цэ хах нар маль ны пад трым лі ва ец ца. А 
ста ноч нік заў сё ды бу дзе за па тра ба ва ны, у лю быя ча сы.

— Ад наў лен не та кой за бы тай фор мы ра бо ты, як кон-
кур сы пра фе сій на га май стэр ства ра бо чых, вы клі ка ла 
вя лі кі ін та рэс у мо ла дзі, — га во рыць стар шы ня Го мель-
ска га аб лас но га аб' яд нан ня праф са юзаў Ле а нід Ба ра ба-
наў. — Праф са юз ныя ка мі тэ ты і кі раў ні кі прад пры ем стваў 
пад трым лі ва юць на шу іні цы я ты ву. Мы і на да лей бу дзем 
за ах воч ваць ра бо чых, якія ма юць жа дан не па ста ян на 
ўдас ка наль вац ца ў пра фе сій ным май стэр стве.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра.

Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

КА ЛІ ТВАЁ ДЗІ ЦЯ — 
«БЕ ЛАЯ ВА РО НА»

Ся род звы чай ных шэ рых ва рон зрэд ку су стра-
ка юц ца бе лыя. І не толь кі ся род ва рон. Бе лы мі 
бы ва юць і ве раб'і, і змеі, і на ват ры бы. Гэ та так 
зва ныя аль бі но сы, а бе лыя яны та му, што ад сут-
ні чае ў іх піг мент «ме ла нін». Ва ўсіх ас тат ніх ёсць, 
а ў іх ча мусь ці ня ма... Та кое вось па ру шэн не ге-
не тыч на га ко да...

Ідзі це і гля дзі цеІдзі це і гля дзі це  ��

СПО ВЕДЗЬ ПРА ВАЙ НУ
У Ма гі лё ве ад кры ла ся вы ста ва, пры све ча ная 20-год дзю дзей нас ці аб лас но га 

гіс то ры ка-па тры я тыч на га по шу ка ва га клу ба «ВІК КРУ»
Мі ка лай Ба ры сен ка са шкля ной бу тэль кай.Мі ка лай Ба ры сен ка са шкля ной бу тэль кай.

На вы ста ве ня ма абы яка вых.На вы ста ве ня ма абы яка вых.

За год по шу ка ві кі 
атрым лі ва юць да 1000 пі сем 
з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны. 
Пі шуць ужо ўну кі, праў ну кі 
тых, хто не вяр нуў ся. І кож ны 
— з на дзе яй...

ДОБ РЫЯ ЗВАР ШЧЫ КІ — 
НА ВА ГУ ЗО ЛА ТА

А так са ма то ка ры, сле са ры і фрэ зе роў шчы кі

Ся род лю дзей аль бі но сы так са-
ма зрэд ку су стра ка юц ца, але сён ня 
я ха чу па раз ва жаць зу сім аб ін шых 
«бе лых ва ро нах». Так ча сам на зы-
ва юць лю дзей, якія за ўваж на вы лу-
ча юц ца ся род ін шых.

У кла сах так са ма бы ва юць свае 
«бе лыя ва ро ны»...

Іх, да рэ чы, зу сім не цяж ка вы-
явіць. На пе ра пын ку ўсе дзе ці бе-
га юць, гу ля юць, адзін за ад ным га-
ня юц ца... а хтось ці са мот на ста іць 
уба ку і та му ўжо ра ды, што на яго 
ўва гі не звяр та юць, бо ўва га гэ тая 
час та ня доб рай бы вае...

Ча му ж так і ад куль яны бя руц-
ца? І чыя ў тым ві на: са мо га дзі ця ці 
аль бо кла са? Шчы ра ка жу чы, бы-
вае і так, і гэ так. Бо хоць да рос лыя 
і ўзды ха юць ча сам на сталь гіч на аб 
«шчас лі вым дзі ця чым мі ну лым», не 
заў сё ды дзя цін ства бы вае бяз воб-
лач ным, і праб лем у дзя цін стве 
су стра ка ец ца не менш, чым у на-
ступ ным да рос лым жыц ці. Ін шая 
спра ва, што дзі ця чыя праб ле мы 
кры ху ін шыя, і та му мно гія баць кі 
праб ле мы сва іх дзя цей на огул за 
дро бя зі лі чаць...

Але ж для дзя цей гэ та зу сім не 
дро бя зі!

За цка ва ныя дзе ці ў кла се — гэ-
та страш на. З імі ні хто не сяб руе, з 
іх смя юц ца і па ста ян на здзе ку юц ца 
ад на клас ні кі... а ча сам і б'юць ціш-
ком, па куль на стаў нік не ба чыць. 
І спро бы баць коў спы ніць та кое, 
па скар дзіў шы ся на стаў ні ку аль бо 
на ват ды рэк та ру шко лы, праб ле-
мы не вы ра ша юць, а ча сам на ват 
і па гар ша юць. І та ды ні чо га не за-
ста ец ца баць кам, як пе ра во дзіць 
дзі ця ў ін шую шко лу (ка лі, на огул, 
іс нуе та кая маг чы масць).

Ча сам гэ та да па ма гае, але не 
заў сё ды. Бо і на но вым мес цы ву-
чо бы ў дзі ця ці мо гуць уз нік нуць тыя 
ж праб ле мы... А зна чыць, спра ва 
не толь кі ў школь ным ка лек ты ве. 
Спра ва ў са мім дзі ця ці...

Мо гуць быць роз ныя пры чы ны 
та го, ча му ва ша дзі ця не мо жа нар-
маль на кан так та ваць з ад на клас-
ні ка мі.

Пер шая — вы ключ на знеш няя. 
Не ахай насць, сквап насць, ба яз лі-
васць, праз мер ная га вар лі васць 
аль бо, ска жам, за ліш няя паў на та... 
Усё гэ та, мяк ка ка жу чы, не над та 
ві та ец ца ў школь ных ка лек ты вах. 
І тут баць кам трэ ба пра явіць мак-
сі мум на ма ган няў (маг чы ма, на ват 
з да па мо гай псі хо ла га), каб да па-
маг чы (не сва рыц ца, не па пра каць, 
а ме на ві та да па маг чы!) дзі ця ці па-
зба віц ца ад гэ тых, ска жам так, іс-
тот ных не да хо паў. І та ды ўсё па сту-
по ва на ла дзіц ца...

Але бы вае і так, што праб ле мы 
ўзні ка юць, ка лі ва ша дзі ця прос та 

ву чыц ца лепш за ас тат ніх, якім, вя-
до ма ж, гэта не вель мі па да ба ец ца.

Не бу дзеш жа ра іць сы ну аль-
бо да чцэ рэз ка па гор шыць ву чо бу 
(а за ад но і дыс цып лі ну), каб та кім 
чы нам «спа да бац ца» ад на клас ні-
кам! Ня хай лепш яны зной дуць са-
бе сяб роў і ад на дум цаў за ме жа мі 
кла са: у гурт ках па ін та рэ сах, на 
фа куль та ты вах з па глыб ле ным вы-
ву чэн нем тых ці ін шых прад ме таў. 
На ват поў ны бай кот з бо ку ад на-
клас ні каў пе ра но сіц ца ляг чэй, ка лі 
ве да еш, што ёсць у ця бе са праўд-
ныя сяб ры, з які мі ты хут ка су стрэ-
неш ся і з які мі та бе па-са праўд на му 
бу дзе ці ка ва ба віць час...

Ка лі ж вуч ні кла са не прос та 
ад маў ля юць ва ша му дзі ця ці ў сяб-
роў стве, але і спра бу юць крыў дзіць 
фі зіч на, вар та за пі саць яго ў якую-
не будзь спар тыў ную сек цыю (бокс, 
дзю до, ка ра тэ)... Чэм пі ё нам ён, маг-
чы ма, і не ста не, але за ся бе па ста-
яць змо жа! А на ват са мыя заў зя тыя 
школь ныя ху лі га ны па ва жа юць тых, 
хто ўмее за ся бе па ста яць.

І гэ та вель мі важ на! Псі хо ла гі 
сцвяр джа юць, што аб' ек та мі для 
кпі наў і здзе каў час цей за ўсё ста-
но вяц ца дзе ці з за ні жа най са ма-
ацэн кай. Та кое дзі ця ўжо за га дзя 
га то ва на ро лю «ах вя ры», і ўсім 
сва ім вы гля дам па каз вае гэ та...

І на огул, ка лі ця бе не да люб лі-
ва юць толь кі за тое, што ты вы лу-
ча еш ся ся род ас тат ніх та лен там, 
не стан дарт ным мыс лен нем аль бо 
ней кі мі ін шы мі яр кі мі і са ма быт ны мі 
ры са мі, та кой «бе лай ва ро най»... 
лепш і за ста вац ца!

І ў якас ці пры кла ду — лёс Бі ла 
Гей тса.

Ён так са ма ў школь ныя га ды 
быў «бе лай ва ро най» ся род ад-
на клас ні каў, бо ра на за ці ка віў-
ся пра гра ма ван нем, лю біў пі саць 
кант роль ныя і зда ваць эк за ме ны 
і амаль не ўдзель ні чаў у хлап чу ко-
вых за ба вах. А ў воль ны час (яко га 
бы ло ў Бі ла не так і шмат) гу ляў з 
дзвю ма сва і мі сяст рыч ка мі ў іх дзя-
во чыя гуль ні.

На кпі ны з бо ку ад на клас ні каў 
Біл Гейтс не звяр таў ані я кай ува гі, 
за тое ўжо ў тры нац цаць га доў на-
пі саў пер шую сваю кам п'ю тар ную 
пра гра му. А ка лі праз два га ды ён 
уз на ча ліў кам па нію «Гру па пра гра-
ма ван ня» (чым не «пят нац ца ці га до-
вы ка пі тан»?), тут ужо ўсе на смеш-
ні кі і зайз дрос ні кі вы му ша ны бы лі 
пры ку сіць язы кі. Ця пер жа кам па нія 
«Май кра софт» мае ад дзя лен ні ў 
60 кра і нах све ту, і пра цу юць у ёй 
больш за 32 ты ся чы ча ла век...

Вось та кія бы ва юць «бе лыя ва-
ро ны»!

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

�

За тры ма лі «чор ных» ры эл та раў
У Баб руй ску спы ні лі дзей насць зла чын най гру пы, якая на пра-
ця гу 5 га доў не за кон на зай ма ла ся куп ляй-про да жам і аб ме нам 
ква тэр.

На зла чын най дзей нас ці мах ля ры за ра бі лі больш за 1,6 міль яр да 
руб лёў.

— Ар га ні за та рам і ка ар ды на та рам вы сту паў 50-га до вы баб руй ча нін, ра-
ней не ад на ра зо ва су дзі мы за кра дзя жы і ра ба ван не, — па ве да міў на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня Дэ парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў КДК па 
Ма гі лёў скай воб лас ці Аляк сандр Ша рой кін. — Ён зай маў ся по шу кам у Баб-
руй ску гра ма дзян, якія вя дуць аса цы яль ны лад жыц ця і ма юць за па зы ча насць 
па апла це сва ёй жылп ло шчы. Ён жа афарм ляў здзел кі па куп лі-про да жы, 
да рэ нні, аб ме не жыл ля і атрым лі ваў на яў ныя гро шы. Яго па моч нік не па срэд-
на пра ца ваў з «клі ен та мі», да во дзіў іх да «па трэб най кан ды цыі» і вы му шаў 
пад піс ваць да ве ра насць на пра ва рас па ра джэн ня іх жыл лём. Та кім чы нам 
зла чын цы пра ца ва лі на пра ця гу 5 га доў. Ква тэ ры яны пра да ва лі, а бы лых 
гас па да роў пе ра ся ля лі ў не да ра гія да мы і ква тэ ры ў Глус кім ра ё не.

У да чы нен ні да «чор ных» ры эл та раў за вя лі кры мі наль ную спра ву. 
За за ня так не за кон най прад пры маль ніц кай дзей нас цю без дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі і лі цэн зіі ў скла дзе ар га ні за ва най гру пы ім па гра жае па збаў-
лен не во лі тэр мі нам ад 2 да 7 га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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Лепшы токар 
Аляксандр 

КОХАН.


