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Ка лі га вор ка за хо дзіць пра 

Брэсц кае аб лас ное ад дзя лен-

не Са ю за пісь мен ні каў Бе ла-

ру сі, час цей за ўсё згад ва юць 

та кія пра ек ты як уні каль нае 

эн цык ла пе дыч нае вы дан не 

«Лі та ра тур ная кар та Брэст-

чы ны», лі та ра тур ную прэ мію 

імя Ула дзі мі ра Ка лес ні ка і цэ-

лы шэ раг ін шых лі та ра тур ных 

кон кур саў, да якіх пры цяг ва-

юц ца най больш ма ла дыя аў та-

ры. Але ад мет нас цю аб лас ной

су пол кі май строў сло ва я 

на зва ла б іх па ста ян ныя ванд-

 роў кі ў глы бін ку, су стрэ чы з 

юны мі і ста лы мі па тэн цый-

ны мі чы та ча мі. Та кая ра бо та 

пры кмет на ак ты ві за ва ла ся з 

пры хо дам на па са ду стар шы-

ні аб лас но га ад дзя лен ня Тац-

ця ны Дзе мі до віч амаль тры 

га ды та му.

Не атры ма ец ца аран да ваць 

транс парт боль шай умя шчаль-

нас ці, яны не бя ду юць, Тац ця на 

Ана то леў на са джае не каль кі ка-

лег у сваю ма шы ну — і на пе рад, 

да чы та ча. Ад ной з са мых яр кіх 

су стрэч 2017 го да Тац ця на Дзе-

мі до віч на зва ла па езд ку ў Бе ла-

веж скую пу шчу. Еха лі як быц цам 

па він ша ваць сяб ра сва ёй су пол кі 

Фё да ра Са еві ча з 85-год дзем, але 

су стрэ ча вы лі ла ся ў вя лі кае і змяс-

тоў нае ме ра пры ем ства.

Жы хар вёс кі Ясень Фё дар Са е-

віч — бы лы ляс ні чы за па вед на -

га ле су. А ка лі вый шаў на пен сію, 

стаў пі саць апа вя дан ні, вер шы, 

каз кі. Кож ны дзень спа сці га ю-

чы та ям ні цы ле су, між во лі ста-

неш паэ там — не раз жар та ваў 

сам аў тар лі та ра тур на-мас тац кіх 

і на ву ко ва-па пу ляр ных кніг. Іх ужо 

дзе вяць у Фё да ра Кан стан ці на-

ві ча. Ва ўсіх ён пі ша пра лю боў 

уся го жыц ця — пу шчу. Ад на з кніг 

так і на зы ва ец ца «Бе ла веж ская

пу шча — мая лю боў, мой лёс».

Але ж ці ка ва, што сва ёй лю-

боўю Фё дар Са евіч за ра зіў усю 

ся м'ю. Яго сын Кан стан цін, док-

тар бія ла гіч ных на вук, края зна-

вец, вы кла дае у ста ліч най ВНУ, і 

ўсе яго чац вё ра дзя цей, зна чыць, 

уну каў Фё да ра Кан стан ці на ві ча, 

лю бяць пу шчу і лі та ра ту ру. І не 

прос та пры яз джа юць на ка ні ку лы 

да дзя ду лі. Унук Фё дар скон чыў 

ле са гас па дар чы фа куль тэт БДТУ 

і пры ехаў пра ца ваць у дзе да ву 

вёс ку, уз вёў тут дом і аб ста ля ваў-

ся. А ма лод шая ўнуч ка Лі за пе ра-

ма гае ў лі та ра тур ных кон кур сах, 

пі ша да след чыя ар ты ку лы. Усе 

ўну кі бы ло га лес ні ка лю бяць пры-

ро ду і ва ло да юць сло вам. Фё дар 

Кан стан ці на віч па зна ё міў ка лег з 

сям' ёй, па ка заў асаб лі выя ве ка выя 

дрэ вы, па мят ныя мяс ці ны ў ле се, 

дзе ра ней ста я лі вёс кі, на ват пра-

ца ва лі за во ды. Яшчэ ён па вёў да 

пом ні ка яў рэ ям, рас стра ля ным у 

1942 го дзе. Тыя лю дзі, іх бы ло ка-

ля 30 ча ла век, ха ва лі ся на вост ра-

ве ся род ба ло та ў спа дзя ван ні на 

па ра ту нак. Але іх вы да лі. Упер шы-

ню пра гэ тую тра гіч ную гіс то рыю 

рас ка заў ме на ві та Са евіч у сва ёй 

кні зе і стаў іні цы я та рам уз вя дзен ня 

па мят на га зна ка. Ця пер ме ма ры-

яль ны знак ёсць.

Для пісь мен ні каў та кая па езд ка 

ў глы бін ку ста ла прос та зна ход-

кай. Як і, на прык лад, на вед ван не 

Арэ хаў скай ся рэд няй шко лы Ма ла-

рыц ка га ра ё на. У шко лу пры бы ла 

да во лі прад стаў ні чая дэ ле га цыя 

май строў сло ва. І прос та на па ро-

зе пісь мен ні кі кры ху раз гу бі лі ся, бо 

раз ліч ва лі на бу дзён ную су стрэ чу-

гу тар ку ў школь най біб лі я тэ цы. А 

дзе ці, ака за ла ся, рых та ва лі ся. Су-

стрэ лі іх хле бам-сол лю, па ка за лі 

сваю твор часць. Мно гія школь ні кі 

ад ба буль пе ра ня лі ўмен не вы шы-

ваць, вя заць, ства раць на род ныя 

кас цю мы. Вуч ні так са ма па ка за лі 

му зей ны ку ток, пра чы та лі лю бі-

мыя вер шы. Ну і га лоў нае, вя до-

ма, змест ме ра пры ем ства: ста-

сун кі, пы тан ні, ад ка зы. «А іх бы ло 

мно га, вяс ко выя школь ні кі, па-пер-

шае, уваж лі ва слу ха лі, — рас ка-

за ла Тац ця на Дзе мі до віч. — А іх 

пы тан ні свед чы лі пра тое, што яны 

ў ад роз нен не ад мно гіх га рад скіх 

ра вес ні каў ве да юць ца ну хле бу, 

ца ну аду ка цыі. Яны з ма лен ства 

да па ма га юць баць кам. І пры гэ тым 

не ка то рыя з іх вель мі на ват дру-

жаць з твор час цю. У кан цы су стрэ-

чы асоб ныя хлоп чы кі і дзяў чын кі 

кры ху са ро ме ю чы ся па каз ва лі 

свае вер шы. І гэ та ў пэў ным сэн-

се ста ла для нас ад крыц цём. Бо 

пры ня та лі чыць, што ця пе раш нія 

дзе ці ба вяць час у смарт фо нах і 

на ва коль ным жыц цём усё менш 

ці ка вяц ца. Мы яшчэ раз пе ра ка-

на лі ся, як важ на з дзець мі га ва-

рыць».

Так бы ло і на твор чай су стрэ-

чы з вай скоў ца мі Пін ска га па гра н-

ат ра да, якія слу жаць на за ста ве 

«Дзі він». Ту ды пісь мен ні кі на ве да-

лі ся ра зам з вы ха ван ца мі Дзі він-

ска га дзі ця ча га до ма. І гэ та ста ла 

асаб лі вым ме ра пры ем ствам. Па-

пер шае, вар та выя мя жы рас ка за-

лі пра сваю ра бо ту, пра важ насць 

і асаб лі вас ці ахо вы дзяр жаў най 

гра ні цы, пра да па мо гу мяс цо ва-

га на сель ніц тва. Бо ў па меж ных 

вёс ках зда вён за ўва жа лі чу жо га 

ча ла ве ка і па ве дам ля лі на за ста ву. 

А пісь мен ні кі тым ча сам пра чы та-

лі вер шы на па тры я тыч ныя тэ мы. 

І ад бы ла ся раз мо ва пра Ра дзі му, 

ма лую і вя лі кую, пра мес ца кож на-

га на сва ёй зям лі.

У Брэсц кім па гра нат ра дзе на 

су стрэ чу з пісь мен ні ка мі прый-

шлі афі цэ ры і пра пар шчы кі. Там 

раз мо ва іш ла на ін шым уз роў ні. 

І ўжо да рос лыя лю дзі па ка за лі 

сваю за ці каў ле насць лі та ра тур-

ным пра цэ сам. У гэ тай су стрэ чы 

пры маў удзел Аляк сей Ска кун. 

Ці ка ва, што Аляк сей Сця па на віч 

пас ля та го, як па кі нуў па са ду кі-

раў ні ка ад на го з най мац ней шых 

сель гас прад пры ем стваў Брэст чы-

ны «Аст ра ме ча ва», стаў ак тыў ным 

сяб рам пісь мен ніц кай су пол кі. Ён,

як ні хто, мо жа рас ка заць пра твор-

чы склад нік пра цы зем ля ро ба, пра 

лю боў і па ша ну да зям лі. Аляк сей 

Ска кун вя до мы не толь кі як аў тар 

кніг, але і як та ле на ві ты фо та мас-

так. Та му не раз твор чыя су стрэ-

чы су пра ва джа юц ца яго не вя лі кі мі 

фо та вы стаў ка мі.

Вя лі кую ра бо ту з чы тац кай 

аў ды то ры яй вя дуць пісь мен ні кі ў 

рэ гі ё нах. Яны хо дзяць у біб лі я тэ кі 

і вай ско выя час ці, да мед ра бот-

ні каў і кал гас ні каў. У Пін ску та кія 

су стрэ чы ла дзіць Ма рыя Ля шук, у 

Лу нін цы — Тац ця на Ка на пац кая, у

Жа бін цы — Ана толь Бен зя рук. 

У Пру жа нах доб ра ве да юць і заў сё-

ды ча ка юць Мі ко лу Ан та ноў ска га. 

Да рэ чы, на аб лас ным эта пе кон-

кур су юных чы таль ні каў «Жы вая 

кла сі ка» Мі кі та Вай цюк стаў ад-

ным з пе ра мож цаў з вер шам Ан-

та ноў ска га «Жыц цё вая ба ла да».  

Су пра цоў нік мыт ні, аў тар гіс та-

рыч ных ра ма наў Ана толь Бры тун 

з за да валь нен нем су стра ка ец ца 

са стар ша клас ні ка мі. Ак тыў на 

ка му ні ку юць з лю бой аў ды то ры-

яй Ге ор гій Та ма шэ віч, Аляк сандр 

Вал ко віч, Лю боў Кра сеў ская, Зі на і -

да Ду дзюк. А на пе ра дзе — но выя 

ванд роў кі. «За ду мак шмат, хут ка 

па е дзем у Раж коў ку Ка мя нец ка га 

ра ё на да цу доў на га аб ра за, які ў 

вай ну вы ра та ваў цэ лую вёс ку», — 

па ве да мі ла Тац ця на Дзе мі до віч.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Зва рот ная су вязь

Бе ла веж скую пу шчу, сель скую шко лу, па меж ны атрад на ве да лі брэсц кія пісь мен ні кі апош нім ча сам. 
Іх твор чыя ванд роў кі пра цяг ва юц ца

У дзі ця чай біб лі я тэ цы.

— Мо ладзь — ак тыў ныя ўдзель ні кі 

рэа лі за цыі Мэт устой лі ва га раз віц ця 

(МУР), скі ра ва ных на лік ві да цыю бед-

нас ці, ба раць бу з ня роў на сцю і не спра-

вяд лі вас цю, ра шэн нем праб лем, звя-

за ных з клі ма тыч ны мі змя нен ня мі, і 

г.д. Для яе пры цяг нен ня да гэ тай тэ мы 

ў кра і не дзей ні чае ка ар ды на цый ны 

цэнтр «Аду ка цыя ў ін та рэ сах устой лі-

ва га раз віц ця», — рас ка за ла на мес нік 

на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня вы-

ха ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж най па лі-

ты кі, на чаль нік упраў лен ня па спра вах 

мо ла дзі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Тац ця-

на СІ МА НОЎ СКАЯ.

У кан цы мі ну ла га го да су мес на з Мі ніс-

тэр ствам аду ка цыі ўпер шы ню быў пра ве-

дзе ны кон курс «Ма ла дзёж ныя па слы Мэт 

устой лі ва га раз віц ця — бу ду чы ня пла не ты 

ў на шых ру ках». 17 ма ла дых лю дзей ста лі 

пе ра мож ца мі і ця пер зай ма юц ца рэа лі за-

цы яй сва іх пра ек таў па МУР. Акра мя та го, 

су мес на з фон дам ААН ЮНІ СЕФ у 25 га-

ра дах кра і ны рэа лі зу ец ца пра ект «Го рад, 

дру жа люб ны дзе цям». Гэ тая між на род ная 

іні цы я ты ва за клі кае рэа лі зоў ваць пра вы 

дзя цей у кож ным го ра дзе. Яна аб' яд ноў вае 

ор га ны кі ра ван ня, гра мад скія і пры ват ныя 

ар га ні за цыі, уста но вы аду ка цыі — усіх тых, 

хто хо ча зра біць га ра ды леп шым ася род-

дзем для юна га па ка лен ня.

— Сіс тэ ма аду ка цыі ў кра і не ак тыў на 

зай ма ец ца рэа лі за цы яй Мэт устой лі ва га 

раз віц ця, — ад зна чы ла са ка ар ды на тар тэ-

ма тыч най гру пы аду ка цыі парт нёр скай 

гру пы ўстой лі ва га раз віц ця, на мес нік на-

чаль ні ка Ка ар ды на цый на га цэнт ра «Аду-

ка цыя ў ін та рэ сах устой лі ва га раз віц ця» 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га 

ўні вер сі тэ та імя М. Тан ка Са фія СА ВЕ-

ЛА ВА. — Ра бо та вя дзец ца як з дзець мі да-

школь на га ўзрос ту, так і са школь ні ка мі, сту-

 дэн та мі. Мы ар га ні зоў ва ем шмат ме ра пры ем-

 стваў, ся род іх — ін тэр нэт-гуль ня «Мэ-

ты ўстой лі ва га раз віц ця: Шлях на пе рад». 

У ве рас ні з да па мо гай удзель ні каў прай-

шла маш таб ная ін фар ма цый ная кам па нія 

ў 60 на се ле ных пунк тах кра і ны. Ле тась у 

ста лі цы быў пра ве дзе ны кон курс «Су пер-

ге роі для су пер мэт» — ме ра пры ем ства, 

скі ра ва нае на па вы шэн не ін фар ма ва нас ці 

юна коў і дзяў чат пра Мэ ты ўстой лі ва га раз-

віц ця. Ад іх прый шло больш за 500 ра бот. 

Што год у па чат ку ве рас ня пра хо дзіць між-

на род ны «Фо рум год на га даў га лец ця», дзе 

з да па мо гай ма ла дых лю дзей аб мяр коў ва-

ец ца ад най мен нае пы тан не, раз гля да юц ца 

асноў ныя па ла жэн ні На цы я наль най стра тэ гіі 

ак тыў на га даў га лец ця да 2030 го да, якая 

ця пер рас пра цоў ва ец ца ў кра і не.

Што да ты чыц ца най блі жэй шых па дзей, 

то 19—20 мая ў пе да га гіч ным уні вер сі тэ-

це прой дзе ма ла дзёж ны ме ды я фес ты валь 

«Га ла сы ма ла дых за ўстой лі вае раз віц цё». 

Яго ўдзель ні кі — тыя, у ка го ёсць улас ны по-

гляд на пра цэ сы пе ра адо лен ня ак ту аль ных 

праб лем жыц ця гра мад ства. Так са ма ў той 

жа ВНУ да 11 каст рыч ні ка бу дзе функ цы я-

 на ваць аду ка цый ная дэ ка да ў ін та рэ сах

Мэт устой лі ва га раз віц ця. У яе рам ках — 

май стар-кла сы, лек цыі на тэ мы «Аду ка цыя 

ў гла баль най су поль нас ці», «Адап та цыя да 

клі ма тыч ных змя нен няў», «Шко ла без плас-

ты ку», «Ро ля мо ла дзі ў су час ным клі ма тыч-

ным ру ху», «Куль ту ра па мя ці ў мяс цо вай гіс-

то рыі», «Аду ка цыя да рос лых ва ўстой лі вым 

раз віц ці рэ гі ё наў».

У не ка то рых га ра дах кра і ны функ цы я-

ну юць рэ сурс ныя цэнт ры аду ка цыі ўстой-

лі ва га раз віц ця (АУР) да школь най аду ка-

цыі — на прык лад, у дзі ця чым сад ку № 45 

Грод на. Так са ма функ цы я ну юць сту дэнц кія 

на ву ко ва-да след чыя ла ба ра то рыі АУР аб 

да школь най аду ка цыі — як, на прык лад, у 

пе да га гіч ным уні вер сі тэ це. Ма лыя доб ра за-

па мі на юць ін фар ма цыю ў гуль ня вой фор ме. 

Час цей за ўсё дзе ці па чы на юць шу каць тое, 

што ім ці ка ва, ужо на ран ніх эта пах жыц ця. 

А пас ля ра бо ты, якая з імі пра во дзіц ца, яны 

рэа лі зоў ва юць свае мэ ты і ідэі ў паў ся дзён-

нас ці. Акра мя та го, праз да школь ні каў мож-

на ўздзей ні чаць і на іх баць коў.

Іры на ПА НЯ ДЗЕ ЛАК — ка ар ды на тар 

іні цы я ты вы «Мо ладзь за ўстой лі вае раз-

віц цё», якая пры цяг вае ма ла дых лю дзей у 

эка ла гіч ны рух. Яна з'яў ля ец ца між на род-

ным чле нам ма ла дзёж на га ад дзя лен ня Сет-

кі па по шу ку ра шэн няў у га лі не ўстой лі ва га 

раз віц ця (SDSN Yоuth).

— Су мес на з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі ў 

роз ных шко лах па ўсёй кра і не мы пра во дзім 

«Са мы вя лі кі ўрок у све це». Гэ та гла баль ная 

іні цы я ты ва ЮНІ СЕФ, скі ра ва ная на азна ям-

лен не пад рас та ю ча га па ка лен ня з Мэ та мі 

ўстой лі ва га раз віц ця. Во пыт пра вя дзен ня 

та ко га ме ра пры ем ства ле тась па ка заў, што 

ў бе ла рус кіх ВНУ роз ны ўзро вень пад трым кі 

па доб ных іні цы я тыў з бо ку ад мі ніст ра цый і 

роз ныя ме ха ніз мы ўклю чэн ня ў іх сту дэн таў. 

Сё ле та дру гі раз пра вя лі фо рум «Мо ладзь 

за МУР», дзе збі ра юц ца ма ла дыя лі да ры, 

прад стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за цый і біз не-

су для ства рэн ня ка рыс ных і перс пек тыў ных 

пра ек таў, за сна ва ных на пы тан нях МУР, — 

рас ка за ла Іры на Па ня дзе лак.

Што год эка ла гіч ная іні цы я ты ва су мес на 

з роз ны мі ВНУ кра і ны пра во дзіць дзя сят кі 

ме ра пры ем стваў для па ляп шэн ня на ва коль-

на га ася род дзя і ўка ра нен ня кан цэп цыі «зя-

лё на га» ўні вер сі тэ та: «Да дня эка ла гіч ных

ве даў мы ар га ні зоў ва ем «ВНУ Эка/Фэст». 

У 2018 го дзе ўні вер сі тэ таў-удзель ні каў бы ло 

ча ты ры, сё ле та — ужо дзе вяць».

Па ка заць сваю ці ка васць да тэ мы мо жа 

кож ны ах вот ны праз апы тан не «Мой свет 

2030», раз ме шча нае на афі цый ным сай це 

«Мэ ты ўстой лі ва га раз віц ця ў Бе ла ру сі». 

Звест кі збі ра юц ца для та го, каб уба чыць 

агуль ны пра грэс па рэа лі за цыі роз ных праб-

лем гра мад ства на пра ця гу на ступ ных пят-

нац ца ці га доў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Унё сак ма ла дых

БА ЧЫЦЬ МЭ ТЫ — ВЫ РА ШАЦЬ ПРАБ ЛЕ МЫ

На пе рад — да чы та ча


