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ЗНА ЁМ ЦЕ СЯ: 
НА ША ЎСЁ!

«Квет кі жыц ця», «на ша бу ду чы ня», 
«анёль чы кі»... На са мрэч, Між на род ны дзень 
аба ро ны дзя цей — та кая на го да, якую не хо-
чац ца су стра каць штам па мі. Але і аб мі нуць 
ува гай амаль 1/5 част ку на сель ніц тва кра і-
ны* ў дзень іх «пра фе сій на га свя та» так са ма 
нель га. У бу дзён най мі тус ні за пра цоў ны мі і 
да маш ні мі кло па та мі нам, да рос лым, бы вае, 
не ха пае ча су, каб ска заць дзе цям, як моц-
на мы іх лю бім, як га на рым ся іх ма лень кі мі 
і вя лі кі мі пос пе ха мі, як ве рым і спа дзя ём ся, 
што яны вы рас туць са мы мі-са мы мі — шчас-
лі вы мі, зда ро вы мі, пры го жы мі, ра зум ны мі, 
та ле на ві ты мі... Ча му б не зра біць гэ та ця пер, 
на пя рэ дад ні свя та?

Жур на ліс ты «Звяз ды» са бра лі не каль кі гіс-
то рый на шых дзя цей. Не каль кі — з со цень 
ты сяч. Яны жы вуць у роз ных кут ках кра і ны і 
за хап ля юц ца роз ны мі рэ ча мі. Але ўсіх іх аб' яд-
ноў ва юць шчы расць і ад кры тасць, жыц ця ра-
дас насць і энер гія, якая б'е клю чом, за хоп ле-
насць і га тоў насць па ве рыць у цуд — усё тое, 
што ўлас ці ва дзя цін ству. Да вай це бе раг чы яго, 
на коль кі гэ та ў на шых сі лах. Па вя лі кім ра-
хун ку, для шчас ця кож на му дзі ця ці трэ ба так 
ня шмат: жыць у сям'і і быць лю бі мым...

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
* Па вод ле афі цый най ста тыс ты кі, на 1 сту дзе-

ня гэ та га го да ў Бе ла ру сі пра жы ва ла 1,76 млн 
дзя цей ва ўзрос це да 18 га доў.

Ву ча ні ца чац вёр та га 
кла са Бы валь каў скай 
ся рэд няй шко лы Ло еў-
ска га ра ё на сё ле та ста-
ла мяс цо вай сла ву тас цю. 
Ак са на Кат ла бай вяр ну-
ла ся з аб лас ной алім пі-
я ды па бе ла рус кай мо ве 
з уз на га ро дай за трэ цяе 
мес ца.
Яе пер шая на стаў ні ца Ак-

са на Пі кас сё ле та вы пус кае 
10 сва іх вуч няў у вя лі кае пла-
ван не — ста рэй шую шко лу. 
І не ба іц ца, што там Ак са не 
Кат ла бай бу дзе скла да на. 
Ак са на Ры го раў на га во рыць, 
што дзяў чын ка вель мі лю біць 
чы таць і ад дае пе ра ва гу вя-
лі кім кні гам, са змес там якіх 
по тым аба вяз ко ва імк нец ца 
па дзя ліц ца і з сяб ра мі, і з на-
стаў ні цай:

— Ак са на вель мі ўваж лі-
вая і заў сё ды імк нец ца да дас-
ка на лас ці. Яна за дае на стаў-
ні кам вель мі шмат пы тан няў, 
па куль не да ве да ец ца ўсё да 
кан ца. У яе на ад ноль ка ва вы-
со кім уз роў ні атрым лі ва ец ца 
вы ву чаць усе прад ме ты: і дак-
лад ныя, і гу ма ні тар ныя. Хоць 
і пры ма ла ўдзел у алім пі я дзе 
па бе ла рус кай мо ве, ве дае 
доб ра не толь кі яе, але і рус-
кую мо ву.

А са мой Ак са не Кат ла бай 
пры вы ву чэн ні мо вы па да ба-
юц ца... пра ві лы:

— Шмат ці ка вых пра ві лаў. 
А па-бе ла рус ку пі саць уво гу ле 
лёг ка. А яшчэ я кніж кі вель мі 
люб лю чы таць — каз кі на род-
ныя і аў тар скія, на прык лад. І 

ма люю да іх ілюст ра цыі. Ця пер 
вось пра ілюст ра ва ла ад ну з 
час так кні гі «Цу доў нае ванд ра-
ван не Ніль са з дзі кі мі гу ся мі».

Да рэ чы, у сва ёй уз рос та-
вай гру пе дзяў чын ка ўвай-
шла ў трой ку лі да раў ад на го 
з вы яў лен чых кон кур саў на 
Го мель шчы не. На стаў ні ца 
на яе на ра да вац ца не мо жа і 
асаб лі ва ад зна чае са ма стой-
насць ву ча ні цы.

— Ак са на прый шла ў па-
чат ко вую шко лу пад рых та-
ва ная, а ця пер, у кан цы 4-га 
кла са, яна чы тае вель мі хут ка 
— 200 слоў за хві лі ну. Уся го 
лю біць да бі вац ца са ма.

Дзяў чын ка рас каз вае, што 
ўро кі ра біць для яе зу сім не 
скла да на і па да па мо гу да 
баць коў звяр тац ца не пры хо-
дзіц ца:

— Хат нія за дан ні раб лю 
хут ка. Мне вель мі ці ка ва ву-
чыц ца. Аб лас ная алім пі я да па 
бе ла рус кай мо ве пра хо дзі ла ў 
Рэ чы цы. Ка лі пры еха ла ту ды, 
спа чат ку бы ло кры ху страш-
на, але ж по тым са бра ла ся з 
дум ка мі і ўсё вы ка на ла.

А яшчэ Ак сан ка вель мі 
лю біць сваю род ную вёс ку 
Бы валь кі. І лі чыць яе са май 
пры го жай на све це:

— У ёй шмат пры го жых 
дрэў. Мне па да ба ец ца наш 
сад, а за ім лес, а за ле сам — 
ра ка. У вёс цы спраў заў сё ды 
мно га. Я на ага ро дзе да па ма-
гаю ма ці па лоць буль бу. Заў-
сё ды пры бі раю са ма ў сва ім 
па коі. У нас са ба ка ёсць, тры 
ка ця ня ці, кош ка і кот. З усі мі 
люб лю гу ляць, а вось у кам-
п'ю тар ныя гуль ні — рэд ка. 
Звы чай на пе ра піс ва ю ся праз 
ін тэр нэт са сва ёй стры еч най 
сяст рой, якая жы ве ў Го ме лі.

Род ны брат Ак са ны Мі-
ка лай ву чыц ца ў Ло еў скім 
пе да га гіч ным ка ле джы. Яго 
да гэ туль доб рым сло вам ус-
па мі на юць у вяс ко вай шко ле. 
Для дзяў чын кі брат — прык-
лад ва ўсім. І яна пры зна ец-
ца, што так са ма хо ча пас ля 
за кан чэн ня шко лы па сту піць 
у гэ ты ка ледж, каб вы ву чыц-
ца на на стаў ні цу па чат ко вых 
кла саў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

На чаль нік Коб рын ска га 
РА УС пал коў нік Мак сім Су-
бо та ска заў, што ў яго прак-
ты цы гэ та ўні каль ны вы па-
дак, каб та кія ма лыя дзе-
ці — вуч ні 4-6 кла саў — на-
столь кі гра мат на па во дзі лі 
ся бе ў кры тыч най сі ту а цыі 
і фак тыч на зла ві лі пра ва-
па ру шаль ні ка. Яшчэ та ды, 
на ўру чэн ні пад зяч ных пісь-
маў, Мак сім Аляк санд ра віч 
шчы ра дзя ка ваў баць кам і 
пе да го гам, якія вы хоў ва юць 
та кіх муж ных, ад каз ных, 
не абы яка вых дзя цей.

Га вор ка ідзе пра вуч няў 
шко лы № 8 Да ні ла Ра га чу ка, 
Ра ма на Амель ян чу ка, Да ні ла 
Да ра шу ка і іх ра вес ні цу Аляк-
санд ру Гу ры ну з су сед няй шко-
лы № 7. Дзе ці гу ля лі не да лё ка 
ад мі ні-рын ка, ка лі за ўва жы лі 
дзіў ныя па во дзі ны муж чы ны. 
Апош ні пуж лі ва азі раў ся па 
ба ках, а ў ру ках тры маў ней-
кія скрут кі адзен ня. Ма лень кія 
«дэ тэк ты вы» ад ра зу за па до-
зры лі, што дзядзь ка ня се не 
сваё, і вы ра шы лі пра са чыць за 
ім. Ка лі ж ча ла век з кож ным 
кро кам пры баў ляў хут касць, 
мац ней пры ціс ка ю чы курт кі 
да ся бе, ста ла зра зу ме ла, што 
гэ та звы чай ны зло дзей, які імк-
нец ца хут чэй збег чы. Та ды са-
мы ма лод шы з кам па ніі, Да ні ла 
Ра га чук, на браў ну мар мі лі цыі, 
а боль шыя па бег лі сле дам за 
ўце ка чом.

Да ні ла да во лі доў га быў на 
су вя зі з апе ра тыў ным дзя жур-
ным рай ад дзе ла, па ве дам ляў, 
ку ды на кі роў ва ец ца зла чын ца, 
як ён вы гля дае, што ро бяць 
пры гэ тым яго сяб ры. На мес-

ца зда рэн ня тым ча сам ужо 
спя шаў ся на рад «Ахо вы». Ён і 
за тры ма ў ня ўда члі ва га вы кра-
даль ні ка адзен ня. Ім ака заў ся 
33-га до вы га ра джа нін, які ра-
ней быў асу джа ны за па доб нае 
зла чын ства.

Са мы ма лод шы ў кам па ніі 
сме лых сяб роў — 10-га до вы 
Да ні ла Ра га чук. Як рас ка за-
ла яго на стаў ні ца, Свят ла на 
Аста пук, у хлоп чы ка ві да воч-
ныя за дат кі лі да ра. Ён заў сё ды 
пра яў ляе ак тыў насць у са мых 
раз на стай ных па за клас ных 
ме ра пры ем ствах. Чац вёр та-
клас нік зай ма ец ца спор там, 
на вед вае сек цыю дзю до ў 
спар тыў най шко ле. Да рэ чы, 
мае там ня дрэн ныя пос пе хі: сё-
ле та ў сва ёй уз рос та вай гру пе 
за няў пры за вое мес ца ў ра ё не. 
І га лоў нае, па вод ле слоў Свят-
ла ны Пят роў ны, Да ні ла ўмее 
сяб ра ваць. Ён заў сё ды на ба ку 
спра вяд лі вас ці, мо жа да па маг-
чы сла бей ша му.

— А ка лі ў кла се да ве да-
лі ся пра сме лы ўчы нак хлоп-
чы ка, ён стаў са праўд ным 

ге ро ем дня, — пра цяг вае на-
стаў ні ца.

Ма ці Да ні лы, Тац ця на Пят-
роў на, вель мі ра да, што сын 
зай ма ец ца спор там: « А то не-
вя до ма ку ды бы ло б па дзець 
яго энер гію, якой ён на дзе ле-
ны ад пры ро ды». Вя до ма, яна 
пе ра жы ла са праўд ны стрэс, 
ка лі да ве да ла ся аб дзі ця чай 
па го ні. Ці ма ла што маг ло б 
стрэ ліць у га ла ву да рос ла му 
зла чын цу? Але, дзя куй Бо гу, 
усё абы шло ся доб ра. Дзя цей 
уша на ва лі на школь най лі ней-
цы, іх за ах во ці лі гра шо вай 
прэ мі яй. Усіх та ва ры шаў сы на 
па той па мят най па го ні Тац ця-
на доб ра ве дае: Ро ма, Са ша і 
Да ні ла жы вуць у ін тэр на це і 
гу ля юць у ад ным два ры. Дзе-
ці лю бяць гля дзець філь мы і 
се ры я лы пра мі лі цыю, вось і 
па спра ба ва лі дэ тэк тыў ную гіс-
то рыю пры ме раць на ся бе ў 
рэ аль ным жыц ці.

А пал коў нік Су бо та не су-
праць, каб у мі лі цыю з ча сам 
прый шла вось та кая зме на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Чым не на го да 
для рэ гіст ра цыі рэ кор да 
ў зна ка мі тай Кні зе рэ кор даў Гі нэ са?
Вы ста віць свае тво ры ў му зеі побач з ка лек цыяй 
ра бот Іе гу ды Пэ на (пер ша га на стаў ні ка Мар ка Ша-
га ла)  ма раць і да рос лыя мас та кі.

Вы ста ва ра бот пя ці клас ні ка Дзя ні са Се ляз нё ва бы ла 
прад стаў ле на ў Ві цеб скім мас тац кім му зеі. Пры гэ тым 
са мае дзіў нае, што хлоп чык толь кі за год да гэ тай па дзеі 

па чаў ак тыў на ма ля ваць.
— Я вель мі люб лю жы вёл. На ма ля ваў спа чат ку бе ла га мядз-

ве дзя, по тым — тыг ра. Ка лі зра зу меў, што атры ма ла ся, «узяў ся» 
за ін шых, — рас ка заў юны мас так.

Хлоп чык вель мі лю біць вы ка рыс тоў ваць не тра ды цый ную 
тэх ні ку ма ля ван ня гра таж (мно гія мас тацт ва знаў цы на зы ва юць 
яе імі та цы яй гра вю ры. — Аўт.). З фран цуз скай мо вы сло ва 
«gratter» мож на пе ра вес ці як «дра паць, скрэб ці». Та му час та 
гра таж на зы ва юць тэх ні кай дра пан ня.

На вы ста ве «Дэ бют» мож на бы ло ўба чыць ка ля двац ца ці 
тво раў адо ра на га хлоп чы ка. Іх вы со кі ўзро вень аца ні лі пра-
фе сій ныя мас та кі і му зей ныя ра бот ні кі. І не толь кі та му, што 
аў тар та кі юны. На са мрэч ад ра зу ад чу ва ец ца, што ў Дзя ні са 
вя лі кі та лент і доб рая перс пек ты ва на твор чым шля ху. Пра 
гэ та га во раць Іры на Бар су ко ва, кі раў нік мас тац кай сту дыі 
ві цеб скай СШ № 3, дзе ста ран на ву чыц ца Дзя ніс, і На тал-
ля Ду ба ва, стар шы ін спек тар па ахо ве дзя цін ства На цы я-
наль на га цэнт ра ўсы наў лен ня. На жаль, лёс юна га мас та ка 
ня прос ты: ка ля трох га доў та му Дзя ніс ра зам з ма лод шым 
бра там Да ні лам ста лі вы ха ван ца мі «Дзі ця ча га до ма го ра да 
Ві цеб ска»...

Так хо чац ца ве рыць, што ма ма мас та ка і яго бра та (у на шым 
вы пад ку вель мі пра віль на на зваць яе ме на ві та бія ла гіч най. — 
Аўт.) да ка жа, што мае пра ва стаць ма май у поў ным сэн се гэ та га 
сло ва. А па куль Дзя ніс вель мі га на рыц ца сва ім па тра нат ным 
вы ха ва це лем Але гам Ку лі ко вым, які ву чыць разь бе па дрэ ве. 
У шко ле ж раз ві ва юць яго здоль нас ці як мас та ка.

Хлоп чык ра зам з ін шы мі юны мі мас та ка мі на ве даў роз ныя 
вы ста вы. І ма рыў аб тым, каб вы ста віць свае кар ці ны. Ажыц-
ця віць ма ру да па маг лі ак ты віс ты ві цеб ска га ін тэр нэт-фо ру му 
баць коў Dіtenok.com, якія не каль кі га доў па ста ян на да па ма га-
юць дзі ця ча му до му.

«Фа рум ча не» да па маг лі і ў ар га ні за цыі вы ста вы Дзя ні са: 
са бра лі гро шы на на быц цё рам, рас пра ца ва лі і на дру ка ва лі 
афі шу.

Вель мі хо чац ца, каб Дзя ніс яшчэ не раз здзі віў і па ра да ваў 
да рос лых сва і мі тво ра мі, каб яго на ступ ная пер са наль ная вы-
ста ва ад кры ла ся ў ін шым го ра дзе. Ча му б і не ў ста лі цы або 
на ват за мя жой? Твор чых пос пе хаў та бе, Дзя ніс!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У Мін ску ад быў ся га ла-кан цэрт VІІ 
Між на род на га фес ты ва лю «Ма ры 
здзяйс ня юц ца», пры мер ка ва ны да 
Дня аба ро ны дзя цей. Ар га ні за ва лі 
яго Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль-
най аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
даб ра чын нае гра мад скае аб' яд нан не 
«Мір без ме жаў».
Фес ты валь з'яў ля ец ца што га до вым 

свя там твор час ці для дзя цей і ма ла дых 
лю дзей з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 
раз віц ця. У гэ тым го дзе ён вый шаў на 
больш вы со кі між на род ны — уз ро вень. 
Да твор чых ка лек ты ваў з дзе ся ці да-
моў-ін тэр на таў Бе ла ру сі 
да лу чы лі ся вы ха ван цы 
трох ін тэр на тных уста ноў 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

На фес ты ва лі твор чыя 
гру пы прэ зен та ва лі свае 
вы ступ лен ні ў роз ных 
жан рах: пес ні, тан цы, тэ-
ат раль ныя мі ні я цю ры, ара-
тар скае май стэр ства і ары-
гі наль ныя вы ступ лен ні.

— Гэ ты кан цэрт — 
апа гей вя лі кай пра цы, 
якую пра вод зяць ра бот-
ні кі са цы яль ных уста ноў 
з дзець мі, — пад крэс ліў 
прад стаў нік Мі ніс тэр-
ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Бе ла ру сі Мі ка-
лай АРОЛ. — Трэ ба вы-
ка рыс тоў ваць усё: спорт, 
твор часць, пра цоў ную тэ-

ра пію — для та го, каб гэ тыя дзе ці змаг лі 
хут чэй адап та вац ца ў гра мад стве. На 
кан цэр це мы ба чым ужо не ін ва лі даў, 
а пе ра мож цаў. Дзе ці на ву чы лі ся пець, 
тан ца ваць, вы хо дзіць на сцэ ну, яны пе-
ра адо ле лі сваю ін ва лід насць, і яна ўжо 
не пе ра шка джае жыць паў на вар тас на, а 
гэ та — га лоў ны вы нік.

Уся го ў кон кур се пры ня лі ўдзел ка ля 
100 дзя цей і ма ла дых лю дзей з асаб лі-
вас ця мі ў раз віц ці. Пад тры маць іх пры-
еха лі «зор кі» бе ла рус кай эст ра ды Тэа, 
Іван Бус лай, Аляк сандр Па тліс, шоу ба-
ра бан шчы каў STRESS, тан ца валь ны гурт 

TREND DELUX і ін шыя. На сцэ ну так са ма 
вы хо дзі лі Анас та сія Ці ха но віч і Аляк сей 
Хляс тоў, якія ўва хо дзі лі ў склад жу ры і 
вы зна ча лі леп шых.

— Пе ра мож цы фес ты ва лю па едуць у 
Поль шчу на «Кра каў скія му зыч ныя су-
стрэ чы», та му ва ўдзель ні каў кон кур су 
ёсць сты мул зма гац ца, — па ве да мі ла 
стар шы ня між на род на га даб ра чын-
на га гра мад ска га аб' яд нан ня «Мір без 
ме жаў» Тац ця на ПА ЕЎ СКАЯ. — Але 
для дзя цей тое, што яны вы еха лі са сва-
іх да моў-ін тэр на таў і на тры дні ака за лі-
ся ні бы та ў каз цы, — вя лі кі па да ру нак і 

ра дасць.
Усе ўдзель ні кі пад час 

фес ты ва лю жы лі на ба зе 
ад па чын ку «Га лак ты ка». 
Там для іх пад рых та ва лі ці-
ка вую пра гра му: ры цар скія 
баі, фа ер-шоу, дыс ка тэ кі, 
кон кур сы і, як па ве да мі ла 
рас хва ля ва ная дзяў чын ка 
Аня, бы лі на ват «жы выя 
ко ні».

— Тут вель мі пры ем ная 
ат мас фе ра, — па дзя лі ла ся 
гля дач ка кан цэр та Ган на 
КА НА НО ВІЧ.— Не ве ра год-
ная доб ра зыч лі васць і шчы-
рая ра дасць за са пер ні каў. 
Між во лі хо чац ца зра біць 
неш та доб рае і ка рыс нае 
для тых, хто по бач.

На тал ля 
ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

БЕ ЛА РУС КАЯ МО ВА — БЕ ЛА РУС КАЯ МО ВА — 
ЛЮ БІ МАЯЛЮ БІ МАЯ

МА ЛЕНЬ КІЯ «ДЭ ТЭК ТЫ ВЫ» З КОБ РЫ НА
Школь ні кі да па маг лі мі лі цыі зла віць зло дзея

З ДО МА-ІН ТЭР НА ТА — У КАЗ КУ
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ПЕР СА НАЛЬ НАЯ 
ВЫ СТА ВА!

У 12 ГА ДОЎ — 

Фо та Лю бо ві БЯ ЛЯ Е ВАЙ.


