
3 кастрычніка 2015 г.ЖЫВІ І КВІТНЕЙ, БЕЛАРУСЬ!6

А вось Іры на СЯ МЁ НА ВА, 
за гад чы ца ад дзя лен ня 
дзён на га зна хо джан ня 
для гра ма дзян па жы ло га 
ўзрос ту, — зу сім яшчэ 

ма ла дзень кая, пра цуе 
тут са сту дзе ня гэ та га 
го да. Рас каз вае пра сва іх 
па да печ ных з не пры кры тым 
за хап лен нем.

— Спа чат ку бы ло тро хі 
страш на ва та, але 
па гля дзе ла, якія яны ўсе 
доб ра зыч лі выя, — ста вяц ца 
да мя не, як да ўнуч кі: «Ой, 
Ірач ка на ша!». Ве да е це, 
ім да стат ко ва ўсміх нуц ца, 
ска заць «Доб рай ра ні цы!» — 
і яны ўжо за да во ле ныя і 
шчас лі выя. Вель мі ўдзяч ныя, 
ра ду юц ца лю бо му зна ку 
ўва гі... Ва ўсіх нас бы ва юць 
і спа ды на строю, зра зу ме ла. 
Але свар лі выя або ўсім 
не за да во ле ныя нэн дзы не як 
са мі са бой ад сей ва юц ца, 
тут не тое ася род дзе для 
іх. За ста юц ца ак тыў ныя і 
па зі тыў ныя.

Так бы мо віць, «афі цый на» 
па жы лы мі лі чац ца лю дзі 
пас ля 60 га доў і ста рэй шыя. 
Так што пас ля 60 сю ды 
пры ма юць усіх ах вот ных. 
Верх няя ўзрос та вая план ка 
не аб ме жа ва на.

— Да нас, на прык лад, 
не адзін год хо дзіць 
жан чы на, якой сё ле та ўжо 
93 га ды. Ёй па да ба ец ца 
зай мац ца гім нас ты кай, 
не пра пус кае ні вод на га 
за ня тку. Не ка то рыя 
па жы лыя пры хо дзяць пас ля 
ін суль таў — ім трэ ба ру кі 
раз ві ваць, на прык лад. 
Ін шыя ідуць да нас прос та 
па быць ся род лю дзей, 
па гу та рыць пра жыц цё.

Амаль усе гурт кі, за рэд кім 
вы клю чэн нем, вя дуць 
ва лан цё ры. Ся род іх 
шмат так са ма па жы лых 
лю дзей. Час цей за ўсё 
атрым лі ва ец ца так: яны 
ха дзі лі са мі «на гур ток», 

по тым кі раў нік сы шоў — 
«ву чань» стаў на яго 
мес ца.

Ёсць тут клуб ка ра о ке, 
кам п'ю тар ныя кур сы, дзе 
вы кла дае ма ла ды хло пец 
з БДУ І Ра. Ця пер мно гія 
хо чуць па пра ца ваць 
ва лан цё ра мі. Ма ла дыя 
лю дзі тэ ле фа ну юць: «Мы 
хо чам да па маг чы!» Про сяць 
тэ ле фон яко га-не будзь 
адзі но ка га ста ро га, згод ны 
прый сці па мыць ім вок ны, 
на прык лад, ці да па маг чы 
пры браць у ква тэ ры. Так 
што не ўся мо ладзь ся дзіць 

«у кам п'ю та ры», ся род іх 
шмат аль тру іс таў.

— Па на шых пра ек тах 
пры хо дзіць пра ца ваць 
мо ладзь з уні вер сі тэ таў. Мы 
пра цу ем і з 1-м ме ды цын скім 
ка ле джам. Вя до ма, вя лі кая 
част ка ма ла дых лю дзей 
не ўза ба ве ад сей ва ец ца, але 
мно гія за ста юц ца і на да лей 
да па ма гаць. Ну а па жы лыя 
лю дзі пра цу юць ва лан цё ра мі 
дзе ля ста сун каў: каб 
па га ва рыць, вы слу хаць, 
неш та пад ка заць, — 
тлу ма чыць Іры на Ся мё на ва.

Ся род па да печ ных тут 
пе ра ва жа юць жан чы ны. 
Ці ка ва, што муж чы ны ідуць, 
ме на ві та каб па зна ё міц ца 
з якой-не будзь жан чы най. 
Вось хто ў нас у по шу ку, 
пры чым ак тыў ным! 
Ча сам так і пры хо дзяць 
з кан крэт ным за пы там: 
знай дзі це мне спа да рож ні цу 
жыц ця!

Жан чы ны ў гэ тым уз рос це, 
на ад ва рот, ужо не га раць 
жа дан нем мець зно сі ны з 
моц най па ло вай. Адзі но кія 
па жы лыя да мы за муж не 
хо чуць зу сім! Ка жуць: 
мы за да во ле ны, што 
ад ны, ні ко му ні чо га не 
па він ны, хо чам на рэш це 
па жыць для ся бе. Цал кам 
са ма да стат ко вы мі 
ста но вяц ца ў гэ тым уз рос це. 
Ужо яны вы бі ра юць, а не 
іх...

...Гурт кі па чы на юць 
пра ца ваць з 9 ра ні цы. І 
по тым мож на пры жа дан ні 
хоць цэ лы дзень з ад на го 
гурт ка ў дру гі пе ра хо дзіць — 
і так да 17 га дзін. Сха дзі лі 
на гім нас ты ку, по тым на 
дэ ку паж, по тым — на 
кам п'ю тар ныя кур сы... 
Ёсць тут кух ня, чай ні кі, 
ха ла дзіль нік, мік ра хва лёў ка. 
Мож на пры нес ці з до му ежу, 
а тут ра за грэць і па абе даць, 
па піць гар ба ты, па га ва рыць. 
Ат мас фе ра зу сім сва бод ная.

— Я на зі раю за на шы мі 
гурт коў ца мі — лю дзі жы вуць 
у сваё за да валь нен не! Яны 
мо гуць і хо чуць так жыць, 
так што ўсё за ле жыць ад 
са мо га ча ла ве ка, — лі чыць 
Іры на Ся мё на ва. — Хтось ці 
бу дзе бур чаць і скар дзіц ца 
на свае не ма чы, се яць 

ва кол не га тыў, а хтось ці — 
ра да вац ца жыц цю і лю дзям. 
Вя до ма, ча сам і на шы 
гурт коў цы спра бу юць 
па га ва рыць пра свае 
хва ро бы, па скар дзіц ца на 
жыц цё — ча го гра ху та іць, 
лю дзям, асаб лі ва тым, хто 
ва ўзрос це, гэ та ўлас ці ва. 
Але мы пе ра ры ва ем та кія 
раз мо вы: «Да вай це га ва рыць 
аб пры го жым. А по тым 
бу дзем піць гар ба ту...». 

Не ка то рых трэ ба прос та 
«пе ра клю чаць», і яны са мі 
бу дуць вам за гэ та ўдзяч ныя.

Мно гія пры хо дзяць сю ды 
пас ля скла да ных жыц цё вых 
сі ту а цый, вы пра ба ван няў: 
нех та стра ціў му жа або 
жон ку, хтось ці — дзя цей. 
Гэ тым лю дзям прос та 
не аб ход на вы рвац ца з 
адзі но ты, з па ло ну ча ты рох 
сцен сва ёй ква тэ ры. Ін шыя 
ўсё жыц цё шмат пра ца ва лі і 
не ўяў ля юць ся бе па-іншаму, 
але вось на стаў час па кі нуць 
пра цу. Не ка то рыя гэ та 
цяж ка пе ра но сяць.

— Та кая сі ту а цыя бы ла ў 
ад ной з жан чын, — уз гад вае 
спе цы я ліст. — Прый шоў 
яе зяць: «Да па ма жы це, 
вы цяг ні це маю це шчу з 
ква тэ ры, та му што яна там з 
глуз ду з'е дзе!» Яе ад пра ві лі 
ў гур ток «5 сак рэ таў 
дэ ку па жу», і ёй гэ та 
вель мі спа да ба ла ся. Яна 
ця пер та кая за да во ле ная і 
шчас лі вая, што ня даў на ўся 
сям'я пры хо дзі ла да мя не: 
«Дзя куй, што вы яе ўзя лі!»

Свят ла на БУСЬ КО. 
Фо та аў та ра.
busko@zviazda.by
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Па хва ліц ца 100-пра цэнт ным 
су па дзен нем спа дзя ван няў 
і вы ні каў, асаб лі ва ка лі 
гэ тыя спа дзя ван ні да ты чац ца 
па ступ лен ня вы пуск ні коў 
у на ву чаль ныя ўста но вы, 
здоль на да лё ка не кож ная 
шко ла. А вось Дзі ця чы га ра док 
Ле нін ска га ра ё на ста лі цы 
мо жа га на рыц ца сва і мі 
11-клас ні ка мі, трое з якіх 
ста лі сё ле та сту дэн та мі ВНУ, 
і 9-клас ні ка мі, якія па сту пі лі 
ў лі цэі і ка ле джы. Ся род 
уста ноў для дзя цей-сі рот гэ тыя 
вы ні кі — най леп шыя.

Дзі ця чы га ра док — да гэ та га ча су 
адзі ны ў рэс пуб лі цы ўзор та кой фор мы 
ўлад ка ван ня ма лых, што за ста лі ся без 
апе кі баць коў. Дзе ці ўзрос там ад го да 
да 18 жы вуць з ма ці-вы ха валь ні цай 
на тэ ры то рыі рэ кан стру я ва на га 
дзі ця ча га сад ка, дзе па мяш кан ні бы лі 
пе ра ўтво ра ны ў поў нас цю аў та ном ныя 
12 ква тэр з гас цёў няй, дзі ця чы мі 
па ко я мі, кух няй, дву ма сан вуз ла мі і 
дву ма ду ша мі ў кож най.

— Ат мас фе ра тут мак сі маль на 
на блі жа на да ся мей най, бо 
асноў ная ро ля на ша га га рад ка — 
са цы я лі за цыя, — рас па вя ла Воль га 
АЛЕ СЕН КА, на мес нік ды рэк та ра па 
вы ха ваў чай ра бо це дзяр жаў най 
са цы яль на-пе да га гіч най уста но вы 
аду ка цыі «Дзі ця чы га ра док 
Ле нін ска га ра ё на г. Мін ска». — 
Дзе ці на вед ва юць звы чай ныя сад 
і шко лу, хо дзяць у кра мы, бан кі, 
па лі клі ні кі. Тыя, хто тра піў сю ды зу сім 
ма лень кім, на ват клі чуць вы ха валь ні цу 
ма май, бо прос та не ра зу ме юць, кім 
жа яшчэ мо жа да во дзіц ца ім жан чы на, 
якая з імі жы ве.

КОЖ НА МУ — 
ПА ЦІ КА ВАС ЦЯХ
Увесь час, што дзе ці жы вуць у 
га рад ку, іх не прос та ары ен ту юць на 

важ насць атры ман ня пра фе сіі, але і 
ста ра юц ца за бяс пе чыць на ву чан не ў 
за леж нас ці ад ра зу мо вых здоль нас цей 
і за хап лен няў. Дзе ці зай ма юц ца і 
ў звы чай ных шко лах, і ў ка дэц кіх 
ву чы лі шчах, му зыч ных гім на зі ях. Для 
ма лых з цяж кі мі моў ны мі праб ле ма мі 
ар га ні за ва на ін тэ гра ва нае на ву чан не — 
яны пра хо дзяць па чат ко вую шко лу 
за 5 га доў, а не за 4, бо адзін раз 
асвой ва юць пра гра му пер ша га кла са з 
мност вам за ня ткаў у пе да го га-дэ фек-
то ла га, а дру гі — ужо па звы чай най 
пра гра ме.

— На шы сё лет нія пос пе хі — гэ та 
вы нік вя лі кай шмат ме сяч най работы, 
якая ўклю чае ў са бе да дат ко выя 
за ня ткі, фа куль та ты вы, кур сы ВНУ, — 
ка жа Ак са на АР ЛО ВА, ды рэк тар 
Дзі ця ча га га рад ка.

Ад праў ля ю чы дзя цей у 
са ма стой нае жыц цё, кі раў ніц тва 
і ма ма-вы ха валь ні ца ста ра юц ца 
кож на га мак сі маль на за бяс пе чыць 
са мым не аб ход ным, каб хоць пер шыя 
год-паў та ра яны не тра ці лі гро шы на 
адзен не і абу так. Тры маць пад ува гай 
вы ха ван цаў-вы пуск ні коў, ці ка віц ца іх 
лё сам ма мы пра цяг ва юць і да лей. Тым 
больш што пас ля за кан чэн ня шко лы і 
ад лі чэн ня з га рад ка дзе ці, па сло вах 
ды рэк та ра, пэў ны час па ста ян на сю ды 
пры яз джа юць:

— Па пер шым ча се яны тут амаль 
па ста ян на зна хо дзяц ца, за ста юц ца на 
ноч. Зра зу ме ла, што ім цяж ка ад ра зу 
ада рвац ца ад звык ла га жыц ця, і мы 
ста ра ем ся да па маг чы: на кар міць, 
нешта па ра іць, гро шай даць...

«ДА РОС ЛЫЯ» ГІС ТО РЫІ
Усе сё лет нія вы пуск ні кі-адзі нац ца ці-
клас ні кі га рад ка «аб са лют на на шы», 
як ка жа кі раў ніц тва, бо «пра жы лі 
тут боль шую част ку свай го дзі ця ча га 
жыц ця — па 10-15 га доў». У кож на га 
з ча ты рох ця пер па ча ла ся гіс то рыя 
да рос ла га са ма стой на га жыц ця.

Ха ця вы ні кі цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня (ЦТ) ва ўсіх вы пуск ні коў 

га рад ка бы лі не са мыя бліс ку чыя, 
але ж на бра ных ба лаў ім ха пі ла, 
каб па да ваць да ку мен ты ў ВНУ. А 
ад сут насць у атэс та це ніз кіх ба лаў 
да зво лі ла ска рыс тац ца пра вам 
іль гот на га па ступ лен ня.

Ка ця Рун цэ віч пай шла ў 
БДТУ на фа куль тэт ту рыз му і 
пры ро да ка ры стан ня. Пе рад гэ тым 
яна цэ лы год на вед ва ла кур сы пры 
БДУ. За раз пра хо дзіць прак ты ку 
ў Не га рэ лым і амаль кож ныя 
вы хад ныя пры яз джае ў га ра док... 
Яня Свід рыц кая па сту пі ла ў БДПУ 
імя М. Тан ка, ву чыц ца на на стаў ні цу 
па чат ко вых кла саў. За раз жы ве ў 
ква тэ ры баць коў, дзе зна хо дзіц ца яе 
хво рая ма ці. Яня і яе сяст ра Ле ра, 
якая за раз ву чыц ца ў 10-м кла се і 
жы ве ў га рад ку, ча сам на вед ва лі ся ў 
баць коў скую трох па ка ёў ку і да па ма га лі 
па гас па дар цы ба бу лі.

Ілья Ма цю шэў скі ву чыц ца ў 
чы гу нач ным ка ле джы — бу дзе 
па моч ні кам ма шы ніс та элект ра во за 
і цеп ла во за. Ак са на Яў ге наў на 
ха рак та ры за ва ла яго як 
са ма кры тыч на га, ад каз на га і вель мі 
ак тыў на га ў роз ных ар га ні за цый ных 
мо ман тах хлоп ца.

— Яму цяж ка да ва ла ся ма тэ ма ты ка, 
та му ад ра зу вы ра шыў, што ў ВНУ не 
пой дзе. Ха ця атэс тат у Ільі доб ры — 
ня ма ні вод на га прад ме та з ад зна кай, 
ні жэй за шас цёр ку.

У га рад ку за стаў ся яго брат 7-клас нік 
Мак сім. Яшчэ ад на род ная ду ша, якой 
Ілья вель мі да ра жыць, — ба бу ля, яна 
кож нае ле та за бі ра ла хлоп цаў да ся бе 
ў вёс ку пад Сма ля ві ча мі (у ас тат ні час 
жан чы на жы ве ў Мін ску), дзе ён ра зам 
з бра там зра біў не вя лі кі ра монт.

У ін тэр на це Ільі не па да ба ла ся, та му ён 
жыў то ў ба бу лі ў Мін ску, то ў га рад ку. 
А як раз сёння ён свят куе на ва сел ле ў 
но вай ква тэ ры, якую як сі ра та атры маў 
ад дзяр жа вы. Пры сут насць кі раў ніц тва 
га рад ка, ма ці-вы ха валь ні цы і 
сяб роў — аба вяз ко вая. У па да ру нак 
куп ле ны ха ла дзіль нік і муль ты вар ка. 
Рас каз ва ю чы пра гэ та, Ак са на 
Яў ге наў на не стрым лі вае па чуц цяў 
ра дас ці за вы ха ван ца.

Ула дзі слаў Пе сен ка 1 ве рас ня пай шоў 
на за ня ткі ў энер ге тыч ны ка ледж, 
а лі та раль на праз ты дзень... па чаў 
ву чыц ца на ва ен ным фа куль тэ це БДУ, 
ку ды спа чат ку і пла на ваў па сту паць. 
Як так зда ры ла ся? Маг чы ма, 
шчас лі вы вы па дак, а мо жа, ве ра ў 

ма ру ці ўпар тае жа дан не да сяг нуць 
за ду ма на га...

Улад скон чыў ка дэц кае ву чы лі шча 
№2, за ха піў ся ідэ яй стаць ва ен ным. 
Ад нак і гэ та га вы ха ван ца пад вя ла 
ма тэ ма ты ка — 4 ба лы пры агуль ным 
ся рэд нім ба ле атэс та та боль шым 
за 7. Ён ра зу меў, што не змо жа 
ска рыс тац ца іль го та мі пры па ступ лен ні, 
і ўдзель ні чаў у іс пы тах на агуль ных 
умо вах.

Вы ні кі ЦТ да зва ля лі яму па даць 

да ку мен ты ва ўні вер сі тэт, і Ілья 
па спра ба ваў па ка рыць ва ен ную 
ка фед ру фа куль тэ та хі міч най, 
ра ды я цый най, бія ла гіч най бяс пе кі 
БДУ, ад нак яму не ха пі ла лі та раль на 
трох ба лаў. За тое на збі ра ных пас ля 
іс пы таў ба лаў ха пі ла, каб быць 
за лі ча ным у энер ге тыч ны ка ледж. На 
гэ тым ус туп ная кам па нія, зда ва ла ся, 
скон чы ла ся.

АД НАК... 
УМЯ ШАЎ СЯ ВЫ ПА ДАК
На пры кан цы жніў ня Дзі ця чы га ра док 
на ве даў Мі ка лай Лу ка шэн ка, ма лод шы 
сын Прэ зі дэн та, які пры вёз вы ха ван цам 
ка ву ны з бах чы, што выраслі пры 
рэ зі дэн цыі ў Драз дах. Пад час гу тар кі 
на тэ му, хто ку ды па сту піў і як жы ве, 
«ус плы ла» гіс то рыя Ула да: хло пец 
ска заў, што ўсё роў на не ад мо віц ца ад 
ма ры стаць ва ен ным.

На той час да па чат ку за ня ткаў 
за ста ваў ся ты дзень. І рап там 
ды рэк та ра па пра сі лі да слаць у 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі да ку мен ты 
Пе сен кі, бо за ці ка ві лі ся гіс то ры яй 
апан та на га хлоп ца. По тым — ці шы ня. 
Усе ў га рад ку вы ра шы лі, што ні чо га не 
атры ма ец ца. Улад пай шоў на за ня ткі ў 
ка ледж.

— На заўт ра ён па зва ніў мне і ка жа: 
«Я быў у мі ніст ра аба ро ны. Ён даў мне 
хі міч ную фор му лу, і я яе ра шыў». Я ў 
ад каз змаг ла толь кі па жар та ваць: «Ты 
што, та кім чы нам да бі раў ба лы, якіх 
та бе не ха пі ла?» А са ма не ве ры ла, — 
уз ру ша на рас па вя да ла Ак са на 
Арлова. — І пас ля я яшчэ не ка то ры 
час не па ко і ла ся, бо ве да ла толь кі, што 
з ка ле джа да ку мен ты Улад за браў, з 
ін тэр на та з'е хаў... За раз ён ву чыц ца 
там, дзе ма рыў. А па коль кі ця пер і 
жы ве не па да лёк ад мя не — у ква тэ ры 
баць коў, то на зі раю за яго пос пе ха мі. 
Вель мі ра да, што сё ле та ў на ша га 
га рад ка так мно га доб рых на він.

Іры на СІ ДА РОК
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На па зі ты веНа па зі ты ве  ��

«ДА ВАЙ ЦЕ 
АБ ПРЫ ГО ЖЫМ ГА ВА РЫЦЬ!»
Тут да па мо гуць пе ра адо лець адзі но ту, на поў ніць жыц цё 
но вым сэн сам і на ват рас крыць здоль нас ці да твор час ці

Адзі но кія 
па жы лыя да мы 

за муж не хо чуць 
зу сім! Ка жуць: мы 
за да во ле ны, што 
ад ны, ні ко му ні чо га 
не па він ны, хо чам 
на рэш це па жыць 
для ся бе. Цал кам 
са ма да стат ко вы мі 
ста но вяц ца ў гэ тым 
уз рос це.

�

АД ДЗЯ ЛЕН НІ ДЗЁН НА ГА ЗНА ХО ДЖАН НЯ 
ДЛЯ ПА ЖЫ ЛЫХ — 

ПРАК ТЫЧ НА Ў КОЖ НЫМ ДРУ ГІМ ТЦСАН
Ад дзя лен ні дзён на га зна хо джан ня для гра ма дзян 
па жы ло га ўзрос ту пры зна ча ны для па жы лых 
лю дзей, якія за ха ва лі поў нас цю або част ко ва 
здоль насць да са ма аб слу гоў ван ня і пе ра мя шчэн ня. 
Тут ар га ні за ва ны воль ны час і ство ра ны ўмо вы, якія 
спры я юць зно сі нам і пад тры ман ню ак тыў на га ла ду 
жыц ця. Пра вод зяц ца куль тур на-ма са выя і спар-
тыў на-азда раў лен чыя ме ра пры ем ствы, пра цу юць 
гурт кі і клу бы па ін та рэ сах, у тым лі ку на плат ных 
умо вах і за кошт пры цяг нен ня па за бюд жэт ных 
і спон сар скіх срод каў і вы ка ры стан ня пра цы 
ва лан цё раў. У ад дзя лен нях пра ду гле джа ны 
па мяш кан ні для ака зан ня даў ра чэб най да па мо гі 
па жы лым, ад па чын ку, клуб най і гурт ко вай пра цы, 
пра вя дзен ня гім нас ты кі, за ня ткаў на трэ на жо рах, 
пра цу юць кам п'ю тар ныя кла сы.

Па звест ках Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны, на 1 лі пе ня 2015 го да ў Бе ла ру сі 
на ліч ва ла ся 83 ад дзя лен ні дзён на га зна хо джан ня 
для гра ма дзян па жы ло га ўзрос ту, раз ме шча ныя 
ў тэ ры та ры яль ных цэнт рах са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. З іх у Брэсц кай 
воб лас ці — 3 та кія ад дзя лен ні, у Ві цеб скай 
воб лас ці — 20, у Го мель скай — 14, у Гро дзен скай — 
16, у Ма гі лёў скай — 9, у Мін скай воб лас ці — 
16 і ў Мін ску — 5.

Ад дзя лен не дзён на га 
зна хо джан ня 
для гра ма дзян 
па жы ло га ўзрос ту 
ў тэ ры та ры яль ным 
цэнт ры са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва 
Пер ша май ска га ра ё на 
г. Мін ска ад кры ла ся 
ў ліс та па дзе 2013 го да. 
Уся го ў ад дзя лен ні 
на сён ня 38 ча ла век. 
Боль шай част цы 
па да печ ных — 
70-78 га доў.

ЯК АД НА СЯМ'Я Каб ма ры здзяйс ня лі ся, 
трэ ба ўпар та пра ца ваць і ве рыць

Свят ло ў акнеСвят ло ў акне  ��

У Дзі ця чым га рад ку ство ра ны 
гурт кі му зея знаў ства, 
фла рыс ты кі, тан цаў, свая 
трэ на жор ная за ла, па кой 
для на столь на га тэ ні са. 
З да па мо гай ва лан цёр скіх 
ру хаў у мі ну лым го дзе 
дзяў ча ты спра ба ва лі ся бе 
ў ку лі нар най шко ле «Гур мэ», 
хлоп цы цэ лы год зай ма лі ся 
пад вод ным пла ван нем, 
на ват ства ры лі ка ман ду 
па жа но чым ха кеі з 6-7-га до вых 
дзяў чы нак, якія трэ ні ра ва лі ся 
на Чы жоў ка-Арэ не, і сё ле та 
пра цяг нуць за ня ткі.

Дзве сяб роў кі ста яць ля стэн да з рас кла дам 
гурт коў. «Вось я сю ды пай шла б...» — 
ка жа ад на, па каз ва ю чы на гур ток «Ар хі тэк ту ра 
це ла» па ме та дзе На та лі Дро эн (Фран цыя). 
Гур ток абя цае ўма ца ваць па зва ноч нік, 
нар ма лі за ваць ціск, ачыс ціць це ла глы бо кім 
ды хан нем. «А што, ці ка ва!» — зга джа ец ца 
дру гая.
Гэ тую сцэн ку я на зі раю ў тэ ры та ры яль ным 
цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва Пер ша май ска га ра ё на ста лі цы. 
Сяб роў кам — ад ной 68, дру гой 70 га доў.

Кож ны з удзель ні каў дэ ле га цыі — 
най леп шы ў сва ёй сферы, 
якая ў той ці ін шай сту пе ні мае 
да чы нен не да тэ мы Су свет най 
хар чо вай экс па зі цыі: «На кар мі 
пла не ту. Энер гія жыц ця».

Пля цоў ка ЭКС ПА да ла маг чы масць 
бе ла рус кім на ву коў цам шы ро ка 
прэ зен та ваць свае да сяг нен ні і пе ра да выя 
іна ва цый ныя рас пра цоў кі. І гэ та да ра го га 
вар тае, бо, як ад зна чыў Аляк сандр 
Шу мі лін: «Бе ла русь у на ву ко вай сфе ры 
мо жа вель мі мно гае, але па куль, на жаль, 
не мно гія пра гэ та ве да юць... Як па каз вае 
прак ты ка, на сён ня Еў ро па не най леп шым 
чы нам да свед ча ная аб вы со кіх па каз чы ках 
нашай краіны, а нам ёсць чым га на рыц ца і 
ёсць што пра па на ваць знеш ня му све ту, тым 
больш еў ра пей скім су се дзям...»

На пэў на, ма ла хто ве дае на ват у са мой 
Бе ла ру сі, што кож ны год на ша кра і на 
ро біць 3-5 на ву ко вых ад крыц цяў 
су свет на га ўзроў ню. І гэ та не мя жа.

На ву ко вая дэ ле га цыя на ЭКС ПА ў Мі ла не 
ў пер шую чар гу пра да ста ві ла маг чы масць 
сва ім за меж ным ка ле гам аца ніць пос пе хі 
на шай краіны ў га лі не вы твор час ці 
пра дук таў хар ча ван ня. Адзін важ ны 
па каз чык, які ня змен на вы клі кае па ва гу ў 
на шых за меж ных парт нё раў: 80 пра цэн таў 
пра дук таў хар ча ван ня пад мар кай 
«Зроб ле на ў Бе ла ру сі» — на ту раль ныя і 
вы раб ля юц ца без хі міч ных да ба вак. Та кі 
па ды ход дзяр жа вы, ка лі га вор ка ідзе пра 
хар чо вую бяс пе ку, цяж ка пе ра аца ніць.

Бе ла рус кія на ву коў цы рас па вя лі, як 
іх ад крыц ці да па ма га юць вы рошч ваць 
эка ла гіч на чыс тую га род ні ну, са да ві ну, 
збож жа выя, а по тым пе ра пра цоў ваць іх. 
Вось ліч бы, якія ка жуць са мі за ся бе: ця пер 
краіна экс пар туе пра дук таў хар ча ван ня 
больш чым на шэсць міль яр даў до ла раў! 
Для та кой не вя лі кай кра і ны, як на ша, з 
яе не са мы мі спры яль ны мі пры род ны мі 
ўмо ва мі гэ та сур' ёз нае да сяг нен не. Як 
вя до ма, у су час ным све це кан ку рэн цыя 
ў га лі не вы твор час ці і збы ту хар ча ван ня 
най вы шэй шая, а та му куп ля юць толь кі тое, 
што са праў ды вар тае ўва гі. Сён ня сме ла 
мож на ска заць: Бе ла русь ся бе на кар мі ла і 
ця пер да па ма гае кар міць ін шых.

Шмат га ва ры ла ся на фо ру ме аб тым, што 
на ша кра і на ад кры та для кан так таў і га то ва 
дзя ліц ца сва і мі рас пра цоў ка мі, а так са ма 

пе рай маць во пыт ін шых. Мы плён на 
су пра цоў ні ча ем у га лі не на ву кі больш 
чым з 50 кра і на мі, з боль шас цю з якіх 
дзей ні ча юць між ура да выя і між ве да мас ныя 
па гад нен ні аб уза е ма дзе ян ні ў 
на ву ко ва-тэх ніч най сфе ры.

— Ці ка ва бы ло аб мя няц ца дум ка мі з 
на шы мі за меж ны мі ка ле га мі, прад стаў ні ка мі 
біз не су і кі раў ні ка мі на ву ко вых СМІ Іта ліі. 
Акра мя та го, пад час на вед ван ня мі лан ска га 
тэх на пар ка, які спе цы я лі зу ец ца ў га лі не 
бія тэх на ло гій, мы ўста ля ва лі кан так ты на 
бу ду чы ню, — ад зна чыў Аляк сандр Шу мі лін.

А ге не раль ны ды рэк тар італь ян ска га 
на ву ко ва га аб' яд нан ня «Tecnoservіzі» 
Ар ман да Дзе кі ў сваю чар гу пад крэс ліў: 
«Іта лія мае цес ныя су вя зі з ва шай кра і най 
у са мых роз ных сфе рах, ад нак па тэн цы ял 
двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва да лё ка не 
вы чар па ны. І та кія су стрэ чы, у тым лі ку 
на пля цоў цы ЭКС ПА, да зва ля юць мно гае 
ад крыць і да ве дац ца адзін пра ад на го. 
Бе ла русь — пра су ну тая кра і на і шмат у чым 
да маг ла ся пос пе ху. На прык лад, мы ве да ем, 
што бе ла ру сы ма юць ня ма ла да сяг нен няў 
у га лі не ачыст кі і вы ка ры стан ня прэс най 
ва ды. Нам ці ка вы гэ ты во пыт, і мы ха це лі б 
уза е ма дзей ні чаць больш ак тыў на і як ма га 
час цей су стра кац ца...»

Тац ця на УЛА ДЗІ МІ РА ВА. Фо та аў та ра.
Мі лан
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На кар мі пла не туНа кар мі пла не ту  ��

Нам ёсць што па ка заць, 
або На ву ко вы па ды ход 

да хар ча ван ня
На ЭКС ПА-2015 у Мі ла не пад час Дзён бе ла рус кай на ву кі вы са дзіў ся 

па важ ны дэ сант ай чын ных на ву коў цаў на ча ле са стар шы нёй 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях Аляк санд рам ШУ МІ ЛІ НЫМ

Апош няе дзе ся ці год дзе ў Бе ла ру сі 
пра во дзіц ца ак тыў ная дзяр жаў ная 
па лі ты ка па пра соў ван ні эка но мі кі 
ве даў і ўка ра нен ні іна ва цый ных 
рас пра цо вак у жыц цё. Асноў ныя яе 
на прам кі: ства рэн не эфек тыў най 
на цы я наль най іна ва цый най сіс тэ мы, 
са дзей ні чан не раз віц цю рын ку 
іна ва цый і дзяр жаў на-пры ват на-
га парт нёр ства ў на ву ко ва-іна ва-
цый най сфе ры, па ве лі чэн не до лі 
на цы я наль на га іна ва цый на га біз не су 
на су свет ных рын ках, па ляп шэн не 
якас ці аду ка цыі і г.д.

Між на род ныя ар га ні за цыі, у тым лі ку 
ААН, ад зна ча юць вы со кі ўзро вень 
раз віц ця ча ла ве ча га па тэн цы я лу ў 
на шай кра і не. А па да ных Су свет на га 
бан ка, Бе ла русь зай мае 58-е мес ца 
ў Гла баль ным ін дэк се іна ва цый. Па 
вы ні ках іна ва цый най дзей нас ці ў 
2014 го дзе мы — на 30-м мес цы па 
па каз чы ку «Пры рост но вых ве даў і 
тэх на ло гій» і на 13-м па па каз чы ку 
«Ства рэн не но вых ве даў».

У апош нія га ды экс парт 
на ву ка ё міс тай і тэх на ла гіч най 
пра дук цыі вы лі ча ец ца міль яр да мі 
до ла раў. А та му на сён ня ад на з 
га лоў ных за дач для бе ла рус кіх 
на ву коў цаў і дзяр жа вы — гэ та 
ак тыў на рэ кла ма ваць і пра соў ваць 
свае да сяг нен ні.

Такая ўтульная гасцёўня — у кожнай кватэры.

Ак са на АР ЛО ВА, ды рэк тар Дзі ця ча га 
га рад ка, ве дае лёс кож на га вы ха ван ца.

Пад час фо ру му.
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