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У ма ла дзе чан скім Па ла цы куль ту ры 
прай шло ўша на ван не за слу жа ных лю-
дзей аг ра пра мыс ло ва га комп лек су Мін-
шчы ны. Гэ тае ме ра пры ем ства хтось ці 
на зваў «Ве тэ ран скі мі да жын ка мі».

— Ва шы мі ім ёна мі га на рыц ца Мін шчы на. 
Та му і вы ра ша на зра біць та кія су стрэ чы з ве тэ-
ра на мі тра ды цый ны мі, каб яшчэ раз ад дзя чыць 
вам за ня лёг кую пра цу на зям лі і вер насць пра-
фе сіі. Гэ тыя су стрэ чы — доб рая на го да тры-
маць пе рад ва мі свое асаб лі вую спра ва зда чу: 
як раз ві ва ец ца Мін ская воб ласць, якіх пос пе хаў 
да ма га ец ца, якія праб ле мы не аб ход на сён ня 
ра шаць, — звяр нуў ся да пры сут ных стар шы ня 
Мі набл вы кан ка ма Ся мён ША ПІ РА.

Не ка то рыя з ве тэ ра наў пра цяг ва юць пра-
ца ваць і ця пер.

Упер шы ню ў 19-га до вым уз рос це сеў у ка-
бі ну трак та ра Фё дар Куд рэй ка. І да гэ та га 
ча су Фё дар Яў ме на віч кож ны дзень ідзе на 
пра цу. Цяж ка па ве рыць, але пра цоў ны стаж 
ме ха ні за та ра аг ра кам бі на та «Дзяр жын скі», 
ар дэ на нос ца, — 61 год. Сён ня яму 80, але 
ён ба дзё ры, поў ны ап ты міз му. А ў воль ны ад 
ра бо ты час з уну ка мі і праў ну ка мі пра цуе на 
пры ся дзіб ным участ ку, хо дзіць у лес па гры-
бы ды яга ды.

У Ка пыль скім ра ё не доб ра вя до ма імя Га лі-
ны Ве чар, якая 40 га доў ад пра ца ва ла бры га дзі-
рам у жы вё ла га доў лі саў га са «Док та ра ві чы». 
У Га лі ны Яфі маў ны шмат уз на га род: ор дэн 
Пра цоў на га Чыр во на га Сця га, ор дэн Пра цоў-
най Сла вы ІІІ сту пе ні, ме даль «За доб лес ную 
пра цу» і за ла ты ме даль ВДНГ СССР.

«Да во дзі ла ся ўста ваць ра на, у 4 га дзі ны, 
та му што я да гля да ла ця ля так. У мя не ні вод-
нае не пра па ла. А ве да е це, што я ра бі ла? Я 
куп ля ла па 50 ка пе ек рыс, ва ры ла ім рэд кую 
ка шу і па іла. Яны та кія моц ныя рас лі, пры го-
жыя», — згад вае бы лая ця лят ні ца аг ра кам бі-
на та «Жда но ві чы» Мінск ага ра ё на Ва лян ці на 
Апа на са ўна Яст ра ба ва. Ці маг лі быць дрэн ны мі 
вы ні кі ра бо ты пры та кіх ад но сі нах да спра вы? 
Агуль ны пра цоў ны стаж Ва лян ці ны Апа на саў-
ны — 59 га доў.

Зу сім не жа но чую пра фе сію вы бра ла для 
ся бе Га лі на Гру ша з Дзяр жын ска га ра ё на. Га-
лі на Ан то наў на 33 га ды пра ца ва ла трак та рыс-
там-ма шы ніс там у кал га се імя Фаль ко, уз на-

га ро джа на ор дэ на мі Пра цоў на га Чыр во на га 
Сця га і «Знак Па ша ны».

Зу сім хут ка за слу жа ны ра бот нік сель скай 
гас па дар кі Бе ла ру сі, на мес нік стар шы ні СВК 
«Аг ра кам бі нат «Сноў» Ня свіж ска га ра ё на Ула-
дзі мір Се ра фі ма віч Ба бёр ад зна чыць юбі лей — 
паў ста год дзя ра бо ты ў ад ной гас па дар цы. Па-
чы наў бры га дзі рам, по тым шмат га доў пра ца-
ваў га лоў ным аг ра но мам. Яго сы ны так са ма 
атры ма лі аг ра тэх ніч ную аду ка цыю, вяр ну лі ся 
на ма лую ра дзі му. І баць ка вель мі га на рыц ца, 
што яны пай шлі па яго сля дах.

Уся го ж у Па ла цы куль ту ры Ма ла дзеч на 
са бра ла ся 400 ве тэ ра наў: ме ха ні за та ры, па-
ля во ды, жы вё ла во ды, спе цы я ліс ты, кі раў ні кі 
гас па да рак, ра ё наў і лю дзі, якія ста я лі на ча ле 
Мін скай воб лас ці, аграр на га сек та ра кра і ны ў 
роз ныя га ды.

Ула дзі мір Гар кун у Вяр хоў ным Са ве це 12-га 
склі кан ня ўзна чаль ваў Па ста ян ную ка мі сію па 
аграр ных пы тан нях і хар ча ван ні. Ён, як ні хто ін-
шы, пом ніць аб тых пе ра лом ных 90-х мі ну ла га 
ста год дзя. Гэ та бы лі най ця жэй шыя ча сы для 
ма ла дой су ве рэн най дзяр жа вы. Пра мыс ло-
васць і сель ская гас па дар ка, што на зы ва ец ца, 
«ля жа лі», у каз не не бы ло гро шай, збыт пра-
дук цыі быў на «ну лі», на ват за па саў хле ба ў 
краіне ў ней кі мо мант за ста ва ла ся на тры дні. 
«Са праў ды, бы ло не ве ра год на цяж ка. Але мы 
не раз ва лі лі кра і ну і не пус ці лі яе пад ад хон. 
У 1994 го дзе ад бы лі ся пер шыя вы ба ры Прэ-
зі дэн та. І я га на ру ся, што бе ла рус кі на род не 
па мы ліў ся», — ка жа Ула дзі мір Гі ля ра віч.

— Ся род нас зна хо дзіц ца яшчэ адзін па ва-
жа ны і за слу жа ны ар дэ на но сец. Мож на ска-
заць, двой чы ве тэ ран — Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і пра цы — Іван Фа міч Ра ды на, — звяр-
нуў ува гу гас цей, удзель ні каў свя та Ся мён 
Ша пі ра. — Пас ля за кан чэн ня вай ны ён пры-
маў са мы ак тыў ны ўдзел у ад наў лен ні кал га са 
«17 ве рас ня», што на Ва ло жын шчы не. Быў на-
мес ні кам стар шы ні, за гад чы кам фер мы. Не каль-
кі дзён та му Іван Фа міч ад зна чыў 95-год дзе.

Вяр нуў ша ноў ных ве тэ ра наў у га ды іх ма-
ла до сці фільм аб мі ну лым і су час нас ці Мін скай 
воб лас ці. У кад рах хро ні кі не ка то рыя з іх па-
зна лі ся бе і на ват рас чу лі лі ся.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ка ля кан ве е ра скры ні з шам-
пінь ё на мі. Іх вы сы па юць на транс-
пар цёр, па да ро зе яны мы юц ца, 
рэ жуц ца і па ды ма юц ца ўверх 
для вы пра ба ван ня «шо кам». У 
ма ра зіль ным ту нэ лі іх ча кае, як 
бы ска за лі ра та валь ні кі, чыр во-
ны ўзро вень не бяс пе кі. Ма гут ныя 
вен ты ля та ры ства ра юць моц ны 
ле дзя ны ве цер, ад яко га сы ра-
ві на пад скок вае ўверх і ім гнен на 
за ма рож ва ец ца. З «ма ра зіль ні-
ка» яна вы хо дзіць ужо ў га то вым 
для да лей ша га за ха ван ня вы гля-
дзе. Пры май толь кі ды па куй.

— Пры та кім за ма рож ван ні 
амаль усе ві та мі ны за хоў ва юц-
ца, — тлу ма чыць кі раў нік. — Бо 
ў гэ тым вы пад ку яга ды і гры бы 
цвяр дзе юць ад ра зу ж, а не па сту-
по ва, як у звы чай ным ха ла дзіль ні-
ку. І пры раз ма рож ван ні доб ра за-
хоў ва юць фор му, а не на гад ва юць 
ней кую бяс фор мен ную ка шу.

Да сяг нуць та ко га эфек ту да-
зва ляе пе ра да вое швед скае, 
італь ян скае і ра сій скае аб ста ля-

ван не. Па доб нае ёсць і ў ін шых 
вы твор цаў, але ў кож на га свая 
спе цы фі ка. На прык лад, на Го-
мель шчы не ў Бры лё ве ана ла гіч-
ны цэх спе цы я лі зу ец ца на за ма-
рож ван ні зя лё на га га ро ху і спар-
жа вай фа со лі, а на Брэст чы не ў 
Іва на ве за ма рож ва юць морк ву, 
бак ла жа ны і ін шую га род ні ну.

— Сё ле та ў глус кіх ля сах гры-
боў са бра лі ма ла, та му што бы-
ла за су ха, — ка жа Сяр гей Іва на-
віч. — Звы чай на мы на рых тоў ва-
лі 20-25 тон за се зон, а ў гэ тым 
толь кі 2,5 то ны. Ледзь па спя ва лі 
пра да ваць на кір ма шах, та вар 
ішоў на ўра. За раз пра цу ем не на 
сва ёй сы ра ві не, аказ ва ем па слу гі 
ста рон нім ар га ні за цы ям.

Цэх у пер шаю чар гу пры зна-
ча ны для за ма рож ван ня дзі ка-
рос лых ягад. Ён і бу да ваў ся з та-
кой мэ тай. З гры боў тут ма ро зяць 
вы ключ на лі січ кі і шам пінь ё ны. 
Ас тат нія ад вар ва юць, ма ры ну-
юць і пра да юць. Най лепш про даж 
ідзе ў Мін ску.

За ма ро жа ная пра дук цыя, да-
рэ чы, не са мая тан ная. «І на коль кі 
вы гад нае для прад пры ем ства гэ-
тае за да валь нен не?» — спра бую 
вы ве даць ка мер цый ную тай ну.

— Элект ра энер гія да ра жэе, аб-
слу гоў ван не аб ста ля ван ня так са-
ма да ра гое, але ка лі б бы ло ня вы-

гад на, не зай ма лі ся б, — та ям ні ча 
ўсмі ха ец ца Сяр гей Зуб чо нак.

Сё ле та та ва рыст ва на рых та ва-
ла 150 тон чар ніц і на столь кі ж ака-
за ла па слу г. Акра мя чар ніц, ма ро-
зяць тут і са до выя яга ды. На огул, 
асар ты мент скла дае 32 най мен ні. 

У вый гры шы не толь кі прад пры-
ем ства, але і на сель ніц тва, яко му 
яно дае за ра біць. Для рэа лі за цыі 
ёсць свая ганд лё вая сет ка. Акра мя 
крамаў на се ле ныя пунк ты ра ё на, 
якіх тут 101, аб слу гоў ва юць 5 аў-
та ла вак, яшчэ ад ну ў хут кім ча се 
пла ну юць на быць.

За раз на ўез дзе ў Глуск бу ду ец-
ца чар го вая ста цы я нар ная крама.

— Яго ўпры го жыць ве жа на-
кшталт той, што на гер бе Глус-
ка, — звяр тае ўва гу яшчэ і на па-
тры я тыч ны скла даль нік Сяр гей 
Зуб чо нак. — Гэ та наш свое асаб-

лі вы брэнд. Бу дзем спа дзя вац ца, 
што мі ма крамы з та кой сім во лі-
кай ні я кі не раў на душ ны гра ма-
дзя нін не прой дзе. Ад па вед на 
імк нём ся пад трым лі ваць вы со-
кую план ку і ў сва ёй пра цы.

Рай спа жыў та ва рыст ва ва-
біць па куп ні ка не толь кі ве жай на 
кра мах і за ма ро жа ны мі гры ба мі-
яга да мі. Тут так са ма зай ма юц ца 
вы твор час цю хле ба, пя куць і вы-
раб ля юць што ме сяц 80 тон хле-
ба бу лач ных і кан ды тар скіх пры-
сма каў. Акра мя гэ та га, ёсць цэх 
па за сол цы і вэн джан ні ры бы. У 
сма жа ным вы гля дзе кіль ка, мой-
ва і се ля дзец вы гля да юць вель мі 
апе тыт на.

Нэлі ЗІГУЛЯ. zigulya@zviazda.by
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ЗЯМЛІ НАВЕК АДДАНЫЯ
Для ту рыс таў ар га ні зоў ва юц ца 
эк скур сіі на лю бы густ. Усе 
ах вот ныя так са ма мо гуць на ве даць 
Бе ла веж скую пу шчу 
ці ўба чыць куль тур ную спад чы ну 
Бе ла ру сі на аг ра ся дзі бах. Вар та 
ад зна чыць, што тур фір мы ста лі 
больш гнут кі мі ў сва ёй цэ на вай 
па лі ты цы, што ро біць ту рыс тыч ныя 
па слу гі больш да ступ ны мі.

Най больш за ці ка ві лі ся 
ту рыс ты з Кі тая і Венг рыі

Год для ту рыз му цяж ка на зваць прос тым. 
Праз эка на міч ную і фі нан са вую не ста біль-
насць у мно гіх кра і нах све ту гэ ты ту рыс тыч ны 
се зон для Бе ла ру сі, на пэў на, са мы скла да ны 
за апош нія 7-8 га доў. Як ад зна чае ды рэк тар 
Дэ парт амен та па ту рыз ме Мінс пор ту і ту рыз-
му Ва дзім Кар ма зін, гэ та ад чу ла ся най перш 
з пры чы ны пры хіль нас ці да ра сій ска га рын ку, 
які пра сеў на 40%. Але за раз сі ту а цыя па чы-
нае па ляп шац ца. Па вод ле ацэ нак не ка то рых 
ра сій скіх СМІ, су се дзі вы бі ра юць зі мо вы ад-
па чы нак у Бе ла ру сі. На шы здраў ні цы, аг ра ся-
дзі бы, гар на лыж ныя комп лек сы ка рыс та юц ца 
вя лі кай па пу ляр нас цю. Са на то рыі і гас ці ні цы 
бра ні ру юц ца на Но вы год за га дзя. По пыт ёсць 
і на эк скур сіі. За кошт гэ та га і на ва год ніх пра-
грам стра ча ны ле там па ток ту рыс таў ад наў-
ля ец ца. Па кра і не ба за гас ці ніц за гру жа на на 
40%, у ста лі цы на 42%. Ле тась гэ тыя па каз чык 
бы лі на ўзроў ні 32-33%. Так са ма, па ста тыс-
ты цы Нац бан ка, ра сі я не ста лі на 4% час цей 
ез дзіць у дзе ла выя па езд кі ў па раў на нні з 
ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да.

«Тым не менш, па куль ба чым, што ра сі ян 
на на ва год нія свя ты ў нас бу дзе на 10-12% 
менш, чым у мі ну лым го дзе. Спад ці ка вас ці 
на па езд кі да нас так са ма ёсць з бо ку Гер ма-
ніі і Поль шчы — на 30%. За тое на 14% больш 
ста ла ту рыс таў з Кі тая і на 23% з Венг рыі», — 
ад зна чае Ва дзім Кар ма зін.

Каб не быць пры вя за ны мі да ра сій ска га 
рын ку, Мінс пор ту і ту рыз му ста ра ец ца пры-

цяг ваць ту рыс таў з ін шых кра ін. Най перш з 
Еў ро пы, Кі тая і Тур цыі. Над зеі ўскла да юц ца і 
на В'ет нам, з якім пла ну ец ца пад пі саць пра-
гра му су пра цоў ніц тва на 2016—2018 га ды.

Ад маў ля юц ца ад Еў ро пы
Ва дзім Кар ма зін ад зна чыў, што па вы яз-

ным ту рыз ме ў Бе ла ру сі ня ма та кіх праб лем, 
якія сён ня на зі ра юц ца ў Ра сіі. За 9 ме ся цаў ад-
зна ча ны рост вы яз но га ту рыз му па на прам ках 
Тур цыі (10%), Бал га рыі (11%), Егіп та (15%), 
Грэ цыі (10%). Што ты чыц ца егі пец ка га і ту рэц-
ка га ва ры ян таў ад па чын ку, то ад іх бы лі ад мо-
вы, ад нак бе ла рус кі тур біз нес па ды шоў да вы-
ра шэн ня пы тан ня з са цы яль най ад каз нас цю. 
Та кія па езд кі аль бо ад кла да лі ся на на ступ ны 
год, аль бо ту рыст атрым лі ваў аль тэр на тыў-
ную за ме ну — Грэ цыя, Іс па нія, Тур цыя.

Са ма лё ты да ся рэ дзі ны каст рыч ні ка пра-
цяг ва лі вы ле ты ў Тур цыю, а ця пер яны спы не-
ныя з пры чы ны за кан чэн ня се зо на. Чар та ры 
на на ва год нія свя ты ў Егі пет за гру жа юц ца на 
100%. Да рэ чы, ад па чын ку ў гэ тай кра і не за-
раз цяж ка знай сці аль тэр на ты ву. На прык лад, 
Мек сі ка і Шры-Лан ка не зу сім па ды хо дзяць 
праз ад лег ласць, бо да Егіп та ля цець ка ля 
4 га дзін. Так са ма вар та ад зна чыць, што з 
10 снеж ня «Бел авія» пры пы ні ла рэй сы на егі-
пец кі ку рорт Шарм-эш-Шэйх з ка мер цый ных 
пры чын. Пе ры яд пры пы нен ня па лё таў па куль 
што не вя до мы. Што ты чыц ца Хур га ды, то аб'-
ём па лё таў за ста нец ца ня змен ным. Ці ка ва і 
тое, што коль касць ра сій скіх ту рыс таў, якія 
жа да юць па ехаць у Тур цыю ці Егі пет праз бе-
ла рус кіх ту ра пе ра та раў, за ста ла ся на ўзроў ні 
мі ну ла га го да — не больш за 1% на бор це.

Так са ма бе ла ру сы час цей ста лі ад маў ляц-
ца ад ту раў у Еў ро пу. Гэ та псі ха ла гіч ная рэ ак-
цыя на тое, што там ад бы ва ец ца. У асноў ным 
зры ва юц ца на ва год нія ту ры ў Па рыж, Амстэр-
дам, Пра гу. У су вя зі з гэ тым ту ра пе ра та ры 
ўсё час цей пра па ну юць вя лі кія зніж кі па гэ тых 
на прам ках.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. 
kryzhevіch@zvіazda.by
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Доб рае сэр цаДоб рае сэр ца  ��

АБА ВЯЗ КО ВА 
ЗБУ ДЗЕЦ ЦА!

Тра ды цый на ў рам ках агуль на рэс пуб лі кан-
скай ак цыі «На шы дзе ці» Бе ла рус кі дзі ця-
чы фонд пра во дзіць сваю даб ра чын ную 
ак цыю «На шы сэр цы — дзе цям».

Старт ад бу дзец ца сёння ў ста ліч ным клу бе 
«Grand Bellagіo», дзе збя руц ца 70 сі рот з дзі ця-
чых да моў ся мей на га ты пу з роз ных аб лас цей. 
Дзе так ча кае за баў ляль ная пра гра ма ад ся мей-
на га клу ба CentroLІFE — ін тэр ак тыў ныя гуль ні, 
ка ра го ды, квэс ты, су стрэ ча з Дзе дам Ма ро зам 
і шмат ча го яшчэ. У гэ ты дзень мас та кі пра вя-
дуць май стар-кла сы па вы ра бе на ва год ніх су-
ве ні раў.

Усе ўдзель ні кі на ва год ня га свя та на пі са лі на-
пя рэ дад ні ліс ты-жа дан ні Дзе ду Ма ро зу, а дзі-
ця чыя ма ры аба вяз ко ва па він ны здзяйс няц ца, 
як мяр ку юць у Дзі ця чым фон дзе. Так і з'я віў ся 
свое асаб лі вы ма ра фон «Ча роў ны па да ру нак 
дзе цям». Усе 70 пісь маў ака за лі ся ў ру ках доб-
рых ча раў ні коў з роз ных кам па ній, ар тыс таў і 
спарт сме наў. Ма шын кі, кан струк та ры, ляль кі, 
на столь ныя гуль ні, га джэ ты, спар тыў ныя пры-
ла ды, на бо ры для твор час ці — усё, што пра сі лі 
дзе ці, бу дзе ўру ча на ім аса біс та.

Ад нак не ка то рыя ліс ты змя шча лі не звы чай-
ныя прось бы. Ад на з дзяў чы нак па жа да ла, на-
прык лад, на ве даць ра зам з сям' ёй аква парк. 
Нех та за ха цеў су стрэц ца з Але най Лан ской — 
зра зу ме ла, што ме на ві та гэ тая за слу жа ная ар-
тыст ка Бе ла ру сі і ста не гос цяй даб ра чын на га 
свя та.

Па тра ды цыі Бе ла рус кі дзі ця чы фонд на ве дае 
ра зам з ва лан цё ра мі, ар тыс та мі і ка зач ны мі пер-
са на жа мі дзі ця чыя ад дзя лен ні ста ліч ных баль-
ніц: 22 снеж ня — ад дзя лен не РНПЦ псі хіч на га 
зда роўя, 23 снеж ня — Рэс пуб лі кан скі дзі ця чы 
кар дыя ла гіч ны цэнтр, 24 снеж ня — апё ка вае 
ад дзя лен не га рад ской клі ніч най баль ні цы хут кай 
ме ды цын скай да па мо гі, 24 снеж ня — траў ма-
та ла гіч нае ад дзя лен не 6-й га рад ской клі ніч най 
баль ні цы і ін шыя.

Даб ра чын ная на ва год няя ак цыя БДФ пра цяг-
нец ца ва ўсіх аб лас цях і ра ё нах да 10 сту дзе ня.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by
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Ад па чы накАд па чы нак  ��

ГА СЦЯМ ЗАЎЖ ДЫ РА ДЫ

ЧАР НІ ЦЫ 
ДА НА ВА ГОД НЯ ГА СТА ЛА

Ка мен та рый да тэ мы:
Люд мі ла ВА СІ ЛЕН КА, на чаль нік ад дзе ла эка но мі кі Глус ка га 

рай вы кан ка ма:
— Рай спа жыў та ва рыст ва — ад на з на шых бюд жэ таў тва раль-

ных ар га ні за цый. Цэх за ма рож ван ня дае маг чы масць за раб ляць 
ва лю ту. Удзель ная ва га яго пра дук цыі ў агуль ным аб' ёме экс пар ту 
ра ё на скла дае 20%. Прад пры ем ства пра цуе ў поў ную сі лу. На яго 
ўзбра ен ні су час нае аб ста ля ван не. На ват аў та лаў кі, усе да ад ной, 
аб ста ля ва ны ха ла дзіль ні ка мі.

Сяр гей ЗУБ ЧО НАК: 
«У нас шы ро кі асар ты мент».

Пра ца ў раз га ры.

З на блі жэн нем на ва год ніх свят айчынныя ту ра пе ра та ры 
ўсё больш ак тыў на рых ту юц ца да пры ез ду за меж ных гас цей


