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Да на ша га ча су ары гi наль ных зва ноў не 

за ха ва ла ся. Як рас ка за ла Юлiя, яны бы лi 

стра ча ны пад час Пер шай су свет най вай ны. 

Ёсць гiс та рыч ныя да вед кi, што з iх ад лi ва лi 

гар ма ты i iн шую зброю.

Дзесь цi га доў двац цаць са бор ста яў 

маўк лi вы. I ўсё ж пры ха джа не не страч ва лi 

над зеi вяр нуць яму «го лас». На ах вя ра ван нi 

мяс цо вых жы ха роў i зна ка мi тых га ра джан у 

1935 го дзе быў на бы ты пер шы, са мы вя лi кi 

звон, ва гой больш чым паў та ры то ны. Яго 

пры вез лi на цяг нi ку з Поль шчы. Да рэ чы, на 

iм яшчэ вы бi ты проз вi шчы са мых знач ных 

фун да та раў Грод на.

— Гэ та Даб ра вес нiк, ён за дае рытм i тон 

уся му пе ра зво ну, iм упраў ля юць з да па мо-

гай пе да лi, — рас каз вае зва нар ка Юлiя. — 

А ўся го ў нас дзе сяць зва ноў. Са мы ста ры 

1885 го да, ён вы гля дае да во лi сцiп ла, яго 

шлях да гро дзен ска га са бо ра так i не ўда-

ло ся пра са чыць, хут чэй за ўсё гэ ты звон 

пры нёс нех та з пры ха джан.

Яшчэ ча ты ры не вя лi кiя зва ны куп ле ны да 

ста год дзя са бо ра. Iх ад лi ва лi, да рэ чы, у Бе-

ла ру сi. Уво гу ле на бы ваць зва ны ня прос та, бо 

са ма па са бе вы твор часць да во лi скла да ная, 

а ця пер яшчэ i рэд кая.

— У нас са бра ны, мож на ска заць, шэ дэў-

ры лiц ця 20—30-х га доў мi ну ла га ста год дзя. 

У той час як раз на зi раў ся роск вiт рус кай 

шко лы лiц ця. I ў нас ёсць не каль кi зва ноў 

зна ка мi тых лi цей ных за во даў. Ёсць зва ны 

поль скай шко лы лiц ця. Агуль ная ва га на ша-

га ар кест ра — больш за тры то ны, — ка жа 

су раз моў нi ца.

Дзiнь-дзiнь-бом...
Зва ны Свя та-Па кроў ска га са бо ра мож-

на лi чыць са мы мi гуч ны мi ў Грод не. Iх звон 

чу ваць па ўсёй цэнт раль най част цы го ра-

да. Да рэ чы, са бор ныя зва ны «агуч ва юць» i 

мно гiя га рад скiя ме ра пры ем ствы, у пер шую 

чар гу, тыя, што пра хо дзяць ка ля Веч на га 

агню. Але га лоў ная iх мi сiя — су пра ва джаць 

важ ныя цар коў ныя свя ты, а так са ма су стра-

каць i пра во дзiць епiс ка па Гро дзен ска га i 

Ваў ка выс ка га, якi пра во дзiць служ бы ў га-

лоў ным ка фед раль ным са бо ры Гро дзен-

скай воб лас цi.

Што вы каз вае гэ ты звон? Юлiя не на 

сло вах, а на спра ве дэ ман струе тра ды цый-

ны цар коў ны звон. Атрым лi ва ец ца неш та 

на кшалт дзiнь-дзiнь-бом, дзiнь-дзiнь-бом... 

Па сло вах зва нар кi, у пра ва слаў ных хра мах 

ня ма ней кай спе цы яль най ме ло дыi. Тут га-

лоў нае — iм пра вi за цыя зва на ра, яго пульс, 

тэх нi ка.

— Вя до ма, iс ну юць роз ныя вi ды зво ну. 

Iнакш на вош та ву чыц ца — ка ла цi са бе як 

па па ла i ўсё. Але тут важ на пе ра даць на-

строй. На ват з ад на го зво на мож на ства-

рыць цэ лы шэ раг iн та на цый. Ра ней так i бы-

ло. Адзiн звон роз ны мi тэм па мi пе ра да ваў 

iн фар ма цыю — пры езд гос ця, па жар, вай на, 

эпi дэ мiя, усё гэ та звон. З на быц цём шэ ра гу 

зва ноў атрым лi ва ла ся больш ме ла дыч нае 

гу чан не. На прык лад, на бо га слу жэн не склi-

каў са мы вя лi кi звон — Даб ра вес нiк. Пас ля 

служ бы — ра дас ны i вя сё лы пе ра звон. Лю-

дзi па ма лi лi ся i ачы шча ныя iдуць са служ-

бы, — рас каз вае Юлiя.

Хто ў зва на ры?
Двац цаць га доў та му Юлiя бы ла ў лi ку 

пер шых на ву чэн цаў Мiн скай шко лы зва-

на роў, а з 2009 го да ўжо i са ма ад кры ла ў 

Грод не пры Свя та-Па кроў скiм са бо ры па доб-

ныя кур сы. Яна зва нар пра фе сiй ны, аб чым 

свед чыць i за пiс у пра цоў най кнiж цы. Акра мя 

шко лы зва на роў, Юлiя Мiн чан ка скон чы ла 

Гро дзен скi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт iмя Ян кi 

Ку па лы, фа куль тэт мас тац тва. I ўво гу ле яна 

пе да гог у чац вёр тым па ка лен нi. Ге не ты ка 

i ве ды да па ма га юць ёй больш па глыб ле на 

бу да ваць свае за ня ткi з ты мi, хто прый шоў 

атры маць на вы кi зва на ра.

— Вя до ма, доб ра, ка лi ў ча ла ве ка ёсць 

му зыч ная аду ка цыя, та ды ён ляг чэй ус пры-

мае гэ ту на ву ку, — лiч ыць су раз моў нi ца. — 

Бо пе ры яд на ву чан ня не вель мi пра цяг-

лы — уся го два ме ся цы. Да та го ж вар та, 

каб ча ла век быў не як звя за ны з цар коў ным 

жыц цём, iнакш ня ма сэн су. Як «ча ла ве ку 

з ву лi цы» по тым вы ка рыс таць свае на вы-

кi? Зга дзi це ся, ва ло даць май стэр ствам i не 

мець маг чы мас цi ска рыс тац ца iм — гэ та 

са праўд нае го ра, на мой по гляд, гэ та цяж ка, 

бо ты но сiш груз ня вы ка за нас цi. А ка лi ты 

ва ло да еш i мо жаш по тым гэ та пры мя нiць — 

атрым лi ва еш ма раль нае за да валь нен не.

Трэ ба ска заць, што ах вот нi каў на бi ра-

ец ца не вель мi шмат. Спра ва гэ та са праў-

ды ня лёг кая. Па коль кi за ня ткi пра хо дзяць 

кож ны дзень, ад чу ва ец ца знач ная на груз ка 

на ву шы, на ват пры ка ры стан нi бя ру ша мi. 

Гэ та яшчэ i фi зiч на цяж ка — пра ца ваць са 

шмат тон ным ме та лам. Та му ў ад ным вы-

пус ку мо жа быць i два, i пяць ча ла век. Юлiя 

пры гад вае дзяў чы ну, якая вы дат на асво i ла 

гэ ту тэх нi ку i зда ла эк за мен, хоць на па чат ку 

бы лi су мнен нi ў яе здоль нас цi. А не ка то рыя 

хлоп цы не вы трым лi ва юць, бо гэ та для iх 

цяж ка. Па сло вах Юлii, сэнс не ў тым, каб 

пад рых та ваць як ма га больш зва на роў. Га-

лоў нае, каб яны маг лi зай мац ца гэ тай спра-

вай. Мно гiя з «вуч няў» ужо пра цу юць у хра-

мах аль бо мяр ку юць пра ца ваць у тых, якiя 

за раз бу ду юц ца.

— Зай ма юц ца лю дзi роз ных уз рос таў, 

але ў асноў ным гэ та пра ва слаў ныя лю дзi, 

якiя скi ра ва ны на цяр пен не, жа дан не ава-

ло даць та кiм май стэр ствам, — рас каз вае 

зва нар-пе да гог. — Шу ка ем маг чы мас цi 

пра ца ўлад ка ваць. Ле тась я ву чы ла прад-

стаў нi ка пры хо да з мiк ра ра ё на Аль шан ка, 

i не ўза ба ве хра му ах вя ра ва лi зва ны. Так 

мой ву чань на быў сваё «ра бо чае» мес ца.

«Вы пуск нi кi» шко лы зва на роў слу жаць 

свя та ра мi ў Свя та-Ус пен скiм Жы ро вiц кiм 

ма нас ты ры, у тым лi ку вы пуск нi кi ду хоў най 

се мi на рыi. Не ка то рыя з'яў ля юц ца на ста я це-

ля мi хра маў па-за ме жа мi Бе ла ру сi. З ты-

мi, хто па куль не мае свай го пры хо да, Юлiя 

так са ма не губ ляе су вязь, яна ар га нi зуе для 

бы лых сту дэн таў май стар-кла сы, каб яны не 

страч ва лi на вы кi i бы лi, што на зы ва ец ца, у 

пра фе сiй най фор ме.

— Ця пер бу ду ец ца ня ма ла хра маў. З ця-

гам ча су там бу дуць на бы вац ца i зва ны. Та му 

доб ра, ка лi ёсць га то вы зва нар. Бо бы вае, 

храм i зва ны ёсць, а зва на ра ня ма, — за зна-

чае Юлiя Мiн чан ка. — На ста я це лi хра маў, вя-

до ма, за цi каў ле ны, каб у iх быў свой зва нар i 

на кi роў ва юць ча ла ве ка на ву чо бу.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

 У тэ му
Iс нуе тры ва лае сцвяр джэн не аб 

ма гiч ных сi лах зво ну не толь кi ў 

вы гнан нi «злых ду хаў», але i га ю чых 

асаб лi вас цях су праць мно гiх хва ро б 

i iн фек цый. Не здар ма вы шэй шы 

ор ган Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вы — сi нод, у сва iм зва ро це 

ў су вя зi з па гро зай рас паў сюдж ван ня 

ка ра на вi рус най iн фек цыi дае, у тым 

лi ку, рэ ка мен да цыю здзяйс няць ва 

ўсiх хра мах i ма нас ты рах што дзён ны 

пе ра звон ча ты ры ра зы ў дзень 

да за вяр шэн ня пан дэ мii. Пры гэ тым 

бiць у вя лi кi звон 12 ра зоў, а за тым 

на пра ця гу 10 хвi лiн зва нiць ва ўсе 

зва ны. У гэ ты час царк ва за клi кае 

вер нi каў уз но сiць ма лiт ву аб спы нен нi 

шкод най на ва лы.

ХТО Б'Е Ў ЗВА НЫ

За яў кі на пра ект «На стаў нік для 

Бе ла ру сі» па да лі 125 пе да го-

гаў і 70 на ву чаль ных уста ноў. Іх 

пры ём за вяр шыў ся 25 мая.

— За ўвесь час рэ кру тын га вай кам-

па ніі мы за пра сі лі 25 ча ла век узяць 

удзел у на шым Лет нім ін тэн сі ве, — 

рас ка за ла ад на з ка ар ды на та раў 

пра гра мы Але на МЕЛЬ ЧАН КА. — 

Але гэ та яшчэ не ка нец! Ад бо ры пра-

цяг нуц ца ў на ступ ныя вы хад ныя.

Раз мо ва ідзе пра су мес ны пра ект 

БПС-Ашчад бан ка і Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі, мэ та яко га — пры цяг нуць у шко лы 

ў не вя лі кіх га ра дах і на се ле ных пунк тах 

крэ а тыў ных і не абы яка вых на стаў ні каў, 

якія хо чуць і мо гуць пры ўнес ці ў сваю 

пра фе сію но выя ці ка выя ідэі, уме юць 

спраў ляц ца з цяж кас ця мі, за хоў ва ю чы 

ап ты мізм, імк нуц ца да са ма раз віц ця, га-

то выя да змен (у тым лі ку і да пе ра ез ду 

на но вае мес ца) і ве раць у свае сі лы.

Для та го каб най больш аб' ек тыў на 

па ды сці да вы ба ру бу ду чых удзель ні-

каў «На стаў ні ка для Бе ла ру сі», ка ман-

дай пра ек та з пры цяг нен нем спе цы я -

ліс таў па пад бо ры пер са на лу бы ла

рас пра ца ва на «Ма дэль кам пе тэн цый», 

якая грун ту ец ца на мі сіі і каш тоў нас-

цях пра ек та і аку му люе ў са бе во пыт 

ана ла гіч ных пра грам па ўсім све це.

— Лет ні ін тэн сіў — гэ та част ка 

аду ка цый най пра гра мы і апош ні этап 

на ша га ад бо ру, — тлу ма чыць Але на 

Мель чан ка. — Не вы клю ча на, што 

хтось ці зра зу мее, што яму ні чо га не 

хо чац ца змя няць у сва ім жыц ці, — мы 

да та ко га хо ду па дзей так са ма пад-

рых та ва ныя, у кан ды да таў па куль 

ня ма ні я кіх аба вя за цель стваў пе рад 

на мі. А ўсім, хто па спя хо ва прой дзе 

ін тэн сіў, мы зро бім пра па но ву на ўдзел 

у пра гра ме. Да та го ж трэ ба яшчэ, каб 

маг чы мас ці і жа дан ні на шых кан ды-

да таў су па лі з ва кан сі я мі ад школ, 

бо ў кож ную на ву чаль ную ўста но ву 

мы на кі роў ва ем са ма ме ней па два 

ўдзель ні кі, і гэ та ня прос тая ла гіс тыч-

ная за дач ка са мно гі мі змен ны мі. Як 

свед чаць за яў кі, што па сту пі лі на пра-

ект ад школ, са мыя за па тра ба ва ныя 

там на стаў ні кі ма тэ ма ты кі, па чат ко вых 

кла саў, за меж ных моў і фі зі кі.

Ле тась для ўдзе лу ў пра гра ме «На-

стаў нік для Бе ла ру сі» бы лі абра ныя 

дзе вяць на стаў ні каў, якія на два га ды 

ад пра ві лі ся пра ца ваць у шко лы ў Коб-

рын скім (аг ра га ра док Па віц це), Бя рэ-

зін скім (Па плаў скі дзі ця чы сад — ся рэд -

няя шко ла), Чэр вень скім (Ля дзен скі 

дзі ця чы сад — ся рэд няя шко ла) ра ё-

нах, у гім на зію ў Дзяр жын ску і Не га-

рэль скую ся рэд нюю шко лу № 1.

Но вым удзель ні кам пра гра мы абя-

ца юць ку ра тар скую, пра ект ную, ме та-

 дыч ную і ма тэ ры яль ную пад трым кі. 

Акра мя за ра бот най пла ты, вы плач ва-

ец ца так са ма сты пен дыя за да дат ко-

вую на груз ку па рэа лі за цыі пра ек таў, 

да та го ж кож ны з іх за бяс печ ва ец ца 

для зруч нас ці ра бо ты ноў тбу кам.

Удзель нік сам вы бі рае і пра пра цоў вае 

пра ект, які ён бу дзе рэа лі зоў ваць. Гэ та 

мо жа быць лю бая іні цы я ты ва — ад ар-

га ні за цыі фес ты ва лю кні гі да ства рэн ня 

школь на га ра дыё і рас пра цоў кі эк скур-

сій ных марш ру таў. Аба вяз ко вая ўмо-

ва — іні цы я ты ва па він на ары ен та вац ца 

на раз віц цё мяс цо вай су поль нас ці.

Так са ма фонд «Но вая шко ла» кам-

пен суе ўдзель ні кам пра гра мы вы дат кі 

на арэн ду жыл ля пры пе ра ез дзе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Амаль 23 ты ся чы пад лет-

каў i ма ла дых лю дзей пла-

ну юць пра ца ўлад ка ваць 

гэ тым ле там ор га ны па 

пра цы, за ня тас цi i са цы яль -

най аба ро не.

— Што год мы пра во дзiм ар-

га нi за цый ную ра бо ту па ака зан-

нi са дзей нi чан ня ў пра ца ўлад ка-

ван нi мо ла дзi ў воль ны ад ву чо бы 

час, — рас ка за ла пад час су трэ-

чы з жур на лiс та мi ў Гра мад скiм 

прэс-цэнт ры До ма прэ сы кан-

суль тант упраў лен ня па лi ты кi 

за ня тас цi Мi нiс тэр ства пра цы 

i са цы яль най аба ро ны Жан на 

ШЧА МЯ ЛЁ ВА. — За клю ча юц-

ца да га во ры, вы зна ча юц ца вi-

ды ра бот i па мер фi нан са ван ня. 

У 2020 го дзе мо ладзь пе ра важ-

на бу дзе зай мац ца азе ля нен-

нем i доб ра ўпа рад ка ван нем тэ-

ры то рыi на ву чаль ных уста ноў i 

ўста ноў са цы яль най аба ро ны, 

ра мон там ву чэб най мэб лi, рэ-

стаў ра цы яй кнiж на га фон ду, гэ-

та зна чыць, ты мi вi да мi ра бот, 

што да зво ле ны за ка на даў ствам 

у пэў ным уз рос це. Школь нi кi 

ся род пра ца ўлад ка ва ных зай-

ма юць 85 пра цэн таў — гэ та 

асноў ны наш кан тын гент. Так-

са ма пад за ра бiць змо гуць на-

ву чэн цы ся рэд нiх спе цы яль ных 

на ву чаль ных уста ноў, праф тэх-

уста ноў i ВНУ.

На гэ тыя мэ ты бы ло вы дзе-

ле на амаль шэсць мiль ё наў 

руб лёў, у тым лi ку на зар пла ту 

для ма ла дых лю дзей.

На сён няш нi дзень ор га-

на мi па пра цы за клю ча на 

697 да га во раў з най маль нi ка мi 

на пра ца ўлад ка ван не мо ла дзi. 

За сту дзень—май ужо амаль 

чатыры ты ся чы ча ла век з лi ку 

мо ла дзi пра ца ва ла ў воль ны ад 

ву чо бы час.

Ча со вая за ня тасць мо ла дзi 

ар га нi зу ец ца ва ўсiх рэ гi ё нах. 

Да рэ чы, ёсць i тыя най маль нi кi, 

якiя га то выя пры няць дзя цей на 

ра бо ту за свае срод кi — та кое 

па жа дан не вы ка за ла 131 ар га-

нi за цыя. У iх лi ку «Бел пош та», 

«Бел са юз друк», ганд лё выя ар-

га нi за цыi, ляс га сы, аг ра гас па-

дар кi, ЖКГ i iн шыя.

Для та го каб пра ца ўлад ка-

вац ца, трэ ба звяр нуц ца ў тэ ры-

та ры яль ную служ бу за ня тас цi: 

там хлоп цам i дзяў ча там да па-

мо гуць вы зна чыц ца з вы ба рам 

ра бо ты на лет нi пе ры яд.

Кi раў нiк Рэс пуб лi кан ска га 

ва лан цёр ска га цэнт ра На тал ля 

Апан чук па ве да мi ла, што 

6 лi пе ня для дзя цей i мо ла дзi 

за пус цяць лет нi ан лайн-ла гер. 

Гэ та бы ла iнi цы я ты ва са мiх ва-

лан цё раў. У iм мо гуць пры няць 

удзел дзе цi i пад лет кi ва ўзрос-

це ад 12 да 15 га доў. Уся го за-

пла на ва ны ча ты ры лет нiя зме-

ны па 30 дзя цей у кож най.

«Гэ та экс пе ры мен таль ны 

пра ект, спа дзя ём ся, што на-

ле та ён бу дзе ўжо больш маш-

таб ны, — кан ста та ва ла На тал ля 

Апан чук. — Над пра гра май 

ужо пра цу юць во сем ва лан цё-

раў. Ас тат нiх ан лайн-ва жа тых 

пач нуць на бi раць з 8 чэр ве ня. 

Най леп шыя бу дуць ада бра ны 

па вы нi ках су моўя».

Рэ гiст ра цыя са мiх школь нi-

каў для ўдзе лу ў зме не стар туе 

паз ней. Iн фар ма цыя з'я вiц ца на 

сай це цэнт ра i яго ста рон ках у 

сац сет ках. Пла ну ец ца, што дзе-

цi ў вы зна ча ны час бу дуць за хо-

дзiць на плат фор му, кан так та-

ваць з ва жа ты мi, аб мяр коў ваць 

якiя-не будзь тэ мы, атрым лi ваць 

ад iх за дан нi. На пра ця гу дня 

яны бу дуць iх вы кон ваць, так са-

ма пад лет кi змо гуць да лу чыц ца 

да май стар-кла саў i дыс ку сiй-

ных клу баў.

На тал ля Апан чук па ве да мi-

ла, што пад час лет нiх ка нi ку лаў 

ва ўсiх рэ гi ё нах бу дуць сфар-

мi ра ва ны ва лан цёр скiя атра ды 

па пра фi лак ты цы ка ра на вi ру са. 

За раз за вяр ша ец ца ан лайн-пра-

ект #AntiCOVID-19, якi пра хо дзiў 

пры пад трым цы ЮНI СЕФ. Рэс-

пуб лi кан скi ва лан цёр скi цэнтр

на ву чыў 100 ва лан цё раў i 

120 ка ар ды на та раў ва лан цёр с-

ка га ру ху, як пра вiль на i бяс печ-

на ар га нi зоў ваць ра бо ту ва лан-

цё раў у та кi скла да ны час.

Пры ўмо ве спры яль най эпi-

дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi ва лан-

цё ры пла ну юць удзель нi чаць у 

рэс пуб лi кан скiм свя це «Алек-

санд рыя збi рае сяб роў» i мiж на-

род ным фес ты ва лi мас тац тваў 

«Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску».

Так са ма мо ладзь пра цяг не 

да па ма гаць Чыр во на му Кры-

жу, тэ ры та ры яль ным цэнт рам 

па пра цы i са ца ба ро не, па лi-

клi нi кам, а так са ма ад рас на — 

ве тэ ра нам, якiя ма юць у гэ тым 

па трэ бу.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны Ня сум нае ле таНя сум нае ле та

Ва лан цё ры 
за пра ша юць у... ан лайн-ла герНЕ РАЎ НА ДУШ НЫЯ, 

АК ТЫЎ НЫЯ І СМЕ ЛЫЯ


