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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на IІI кв. або 2-е паўг. 2014 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

Ся род пад піс чы каў 11.07.2014 го да бу дзе ра зы гра-
на 7 су шы лак для ага род ні ны і 3 тры ме ры. Вы ні кі бу-
дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 21.07.2014 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 
31.09.2014 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІІІ квар-
тал або ІІ паў год дзе 2014 г. і паш пар та. Пас ля 31 ве рас ня вы да ча пры-
зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — з 5.06.14 па 30.09.14.

3 тры меры3 тры меры

7 су шыл ак 
7 су шыл ак 

для ага род ні ны
для ага род ні ны

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Пас ля вай ны яна вый шла за муж 
за бе ла ру са, які і пры вёз яе сю ды, у 
Мінск.

— А як вы з ім па зна ё мі лі ся?
— На тан цах. Ён толь кі з ар міі 

прый шоў. Пры ехаў у Ва ла ка ламск да 
сяб ра. А з'е хаў ужо са мной…

…Ка лі я пры еха ла ў Мінск, тут бы-
лі ад ны ру і ны. Мы пры бі ра лі ву лі цы, 
збі ра лі ка мя ні. Не хо чац ца на ват ус па-
мі наць тыя ча сы. Па мя таю, як ха дзі лі 
да цэнт раль на га пра спек та пеш шу на-
ўпрост праз пар ні ко ва-цяп ліч ны кам-
бі нат. Хві лін за 20 да хо дзі лі да пар ку 
Ча люс кін цаў. Тап кі або ча ра ві кі ў ру-
кі — і ба са нож па по лі…

Мін ча не ўжо, на пэў на, зда га да лі ся, 
што жы ве на ша су раз моў ца ў Сця пян-
цы, у пры ват ным сек та ры. Свой дом 
Ган на Ва сіль еў на з му жам па бу да ва лі 
не ўза ба ве пас ля вай ны са мі, сва і мі 
ру ка мі. Але ска заць, што яе ся мей нае 
жыц цё бы ло іды лі яй, язык не па ва-
роч ва ец ца.

— Муж па мёр больш за 20 га доў 
та му, а да гэ та га гу ляў, вы пі ваў, біў-
ся, — ла ка ніч на ка жа жан чы на. — Гор-
ка бы ло… Апош нія га ды жы лі ўжо ў 
раз вод зе.

Але скар дзіц ца і га ва рыць пра 
сум нае яна, мяр ку ю чы па ўсім, не лю-
біць. І гэ та вы гад на ад роз ні вае Ган ну 
Ва сіль еў ну ад мно гіх ін шых (не па ду-
май це, у нас вы дат ныя ба бу лі, але 
мно гім вы па ла цяж кая до ля, і, ча го 
гра ху та іць, не ка то рыя мо гуць га дзі-
на мі га ва рыць аб гэ тым). А яшчэ мя не 
за ха пі ла жва васць ро зу му і па мяць 
ма ёй су раз моў цы. Не су мнен на, ме-
ды кі ма юць ра цыю: ці ка васць да на ва-
коль на га жыц ця, га зе ты і тэ ле ба чан не 
да па ма га юць тры маць і ро зум, і це ла 
«ў то ну се».

ЛЁГ КАЯ НА ПАД' ЁМ 
— А ця пер як вам жы вец ца? — ці-

каў лю ся.
— Нар маль на жы вец ца, печ ку вось 

пра па лі ла, бо ха ла дэ ча та кая на ву лі-
цы. Ця пер зай ма ю ся ага ро дам. Агу-
роч кі трэ ба па са дзіць, лук, час нок, 
кроп… Я ўсім за да во ле на. Ва да ха-
лод ная, газ ёсць, ха ла дзіль нік… што 
мне яшчэ трэ ба? Я доў га пра ца ва-
ла — пра даў цом у ма га зі не тут, по бач, 
пай шла на пен сію амаль у 70 га доў. 
Лю бі ла сваю пра цу. Коль кі ды рэк та-
раў па мя ня ла ся, ух ты! А я 30 га доў 
на ад ным мес цы…

Ган на Ва сіль еў на пры зна ец ца, што 
яна лёг кая на пад' ём: са бра ла ся — і 
па еха ла. Яшчэ і ця пер ез дзіць у гос ці 
да сяб ро вак, у тэ ры та ры яль ны цэнтр 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва — на ча я ван ні, якія там ла дзяц-
ца для па жы лых.

— Ма гу і ў ста ло вую з'ез дзіць у 
го рад, — ка жа яна. — Ка ля кра мы 
«1000 дро бя зяў» ста ло вая вя лі кая, 
доб рая. Транс парт доб ра хо дзіць, я 
ез джу бяс плат на… Ка лі дзя цей га да-
ва ла, вя до ма, га та ва ла са ма на ўсю 
сям'ю, а ця пер, бы вае, ужо і ля ну ю ся. 
Ча сам на вак зал па еду… Там пе ра ся-
ду на ін шы аў то бус — і на зад, да до му. 
Мінск ця пер вель мі пры го жы стаў. Я 
прос та лю бу ю ся на яго. На лю дзей 
гля джу… Сён ня лю дзі доб ра жы вуць. 
Мы ў ма ла до сці бед на жы лі — гэ та 
дрэн на. А ця пер мо ладзь доб ра апра-
на ец ца, пры го жа.

Праў да, пры зна ец ца, што ін шы раз 
не ка то рыя па са жы ры ў аў то бу се сяр-
ду юць: ся дзе лі б вы, баб кі, до ма! Гэ-
та ка лі, бы вае, лю дзей у транс пар це 
шмат. «Але мес ца са сту па юць заў сё-
ды», — усмі ха ец ца яна.

МНО ГАЕ ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ 
АД ДЗЯ ЦЕЙ 

Спра бую пе ра вес ці раз мо ву на зда-
роўе. Аказ ва ец ца, да дак та роў мая 
су раз моў ца звяр тац ца не лю біць, таб-
ле так ні я кіх, па яе сло вах, не п'е.

— А ціск свой ве да е це?
— Не. У мя не і апа ра та ня ма…
Адзі нае, што пе ра шка джае жыць — 

ад сут насць зу боў. «Дак лад ней, зу бы 
ў мя не ёсць — вунь, у шклян цы ля-
жаць, — Ган на Ва сіль еў на кі вае на-
пра ва. — Але я іх не люб лю, за мі на юць 
яны мне. Устаў ляю, толь кі ка лі ў го рад 
еду, для пры га жос ці…».

І ўсё ж я не ўтрым лі ва ю ся і за даю 
не зу сім ка рэкт нае пы тан не: дык як 
гэ та — жыць у та кім ша ноў ным уз-
рос це?

— Ка му як па шан цуе, — уз ды хае 
Ган на Ва сіль еў на. — Гле дзя чы якія 
дзе ці. Ад гэ та га вель мі мно гае за ле-
жыць. Бы ва юць і ня ўда лыя. Коль кі я 
чу ла гіс то рый пра тое, як б'юць сва іх 
ста рых баць коў, ад бі ра юць гро шы… 
Да мя не, дзя куй Бо гу, пе рад кож ным 
пры ез дам тэ ле фа ну юць і пы та юц ца: 
ма ма, што та бе пры вез ці? А мне ні-
чо га не трэ ба, усё ёсць…

У Ган ны Ва сіль еў ны два сы ны і 
дач ка. Яны жы вуць так са ма ў Мін ску. 
«Я ж двай нят у свой час на ра дзі ла: 
хлоп чы ка і дзяў чын ку, — ус па мі на ю чы 
пра гэ та, па жы лая жан чы на ўсмі ха-
ец ца. — Цяж ка бы ло, вя до ма. Муж не 
вель мі ха цеў да па ма гаць гля дзець іх. І 
дэ крэт ны водпуск та ды быў толь кі два 

ме ся цы. А ця пер ужо трое праў ну каў 
з'я ві ла ся. Час бя жыць хут ка, не па спе-
еш азір нуц ца…».

***
Ган на Ва сіль еў на, ня гле дзя чы на 

ўзрост, са сва і мі цяж кас ця мі спраў ля-
ец ца са ма і да па мо гі ні ў ка го не про-
сіць, хоць маг ла б. Але, тым не менш, 
пра яе не за бы ва юць ні ў рай вы кан-
ка ме, ні ў мяс цо вым тэ ры та ры яль ным 
цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня, 
дзе і да лі мне яе ад рас: з'ез дзі це, па-
га во ры це з ёй, яна жы ве ад на і, як 
ні кру ці, зно сін не ха пае… А ка лі я 
ўжо сы хо дзі ла ад Ган ны Ва сіль еў ны, 
у дзвя рах су тык ну ла ся з ра бот ні кам 
мяс цо вай кра мы сан тэх аб ста ля ван ня, 
які пры нёс жан чы не па да рун кі з на го-
ды Дня Пе ра мо гі. Аказ ва ец ца, ма га зін 
узяў у рай вы кан ка ме спі сы ве тэ ра наў, 
і ця пер яго ра бот ні кі хо дзяць па да мах 
і він шу юць іх…

А што ты чыц ца рэ цэп та даў га лец-
ця, то ён у Ган ны Ва сіль еў ны і прос ты, 
і скла да ны ад на ча со ва. «Я не сквап-
ная, не скан даль ная. Усім са сту паю, 
ні ко лі ні ко га не асу джаю. Трэ ба быць 
доб рай, не нер ва вац ца і не зла вац-
ца», — ка жа яна.

Свят ла на БУСЬ КО. 

РЭ ЦЭПТ ДАЎ ГА ЛЕЦ ЦЯ

Эта пы ста рас ці 
Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда-

роўя дзе ліць ста расць на 3 эта пы:
60–75 га доў — па жы лы ўзрост, 

так зва ная ран няя ста расць.
75–90 га доў — ста ры ўзрост, так 

зва ная поз няя ста расць.
90 + — ста рэ чы ўзрост, так зва нае 

доў га жы хар ства.

Ста расць на блі жа ец ца, як элект-
рыч ка: вось яна яшчэ там, і вось яна 
ўжо тут.

(Мі ха іл Жва нец кі) 

Ёсць пы тан не Ёсць пы тан не   ��

ЦІ ТРЭ БА КА СІЦЬ 
ДЗЬМУ ХАЎ ЦЫ?

БЯС СПРЭЧ НА, ВЯС НА — ПРЫ ГО ЖАЯ ПА РА!
ПЕР ШЫЯ ПТУШ КІ, ПЕР ШЫЯ КВЕТ КІ…

Не ве даю, як ін шых, а мя не заў сё ды ра да ва лі і 
ра ду юць рос сы пы жоў тых дзьму хаў цоў. З імі ці 
не лю бы пей заж вы гля дае шы коў на! Шка да вось 
толь кі, што ня доў га ён це шыць во чы: на без аба-
рон ную тра ву ня ўхіль на на соў ва ец ца ўзбро е ная 
ар мія кас цоў.

На пэў на, спра ва гэ та па трэб ная. Толь кі вось ці ўсю ды 
яе трэ ба ра біць? Пры вес ці ў па ра дак цэнтр го ра да — гэ та 
ві та ец ца. А вось на вош та ка сіць на ўскра і нах, на вош та на 
або чы нах да рог?

На ступ нае пы тан не. Як час та трэ ба ка сіць тра ву? 
Не каль кі ра зоў за се зон — гэ та, па-мой му, мар на траў-
ства, гэ та — не па-гас па дар ску.

І яшчэ. Да пус цім у вас за слу жа ныя вы хад ныя. Вы пла-
на ва лі пра вес ці іх у ці шы ні і спа коі, вы спац ца… Але ва шы 
на ме ры мо гуць раз бу рыц ца, як кар тач ны да мок. Прый дуць 
кас цы, уклю чаць свае тры ме ры… З на ды хо дам се зо на іх 
шум з'яў ля ец ца ўсю ды і нер вуе, мож на ска заць, з ран ня 
да змяр кан ня.

Дык, мо жа, у пэў ных мес цах усё ж ёсць сэнс вы ка-
рыс тоў ваць звы чай ныя руч ныя ко сы аль бо ней кія ін шыя, 
больш ці хія га зо на ка сіл кі?

Аляк сандр КА Я ШАЎ, г. Ня свіж.

Ад рэ дак цыі. Не ча ка нае пы тан не ўзняў чы тач: ці трэ ба 
зма гац ца з пус та зел лем? Ад каз, як быц цам, ві да воч ны: 
трэ ба! Ха ця б та му, што бар шчэў ні кам і ін шай пры га жос-
цю мы ўжо па за хап ля лі ся… Але ж ка лі ча ла ве ка неш та 
тур буе…

Ін шыя (у тым лі ку чы та чы) мо гуць яму ад ка заць.

НА БУ ДАЎ НІЦ ТВА ЛАЗ НІ 
ПАТРЭ БНЫ ДА ЗВОЛ 

Май му сва я ку 64 га ды, ён пен сі я нер, ін ва лід дру гой 
гру пы. Жы ве адзін ва ўлас ным до ме ў аг ра га рад ку ў Баб-
руй скім ра ё не. Дом зна хо дзіц ца за 50 мет раў ад аў та да ро гі 
рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня Брэст — Слуцк — Баб руйск — 
Маск ва. У яго ёсць драў ля ная лаз ня ў ава рый ным ста не 
(згні ла). По бач з ёй да па маг лі са браць драў ля ны зруб лаз ні 
мен ша га па ме ру. Ця пер ён хо ча ра за браць ста ры зруб і 
ўста на віць но вы. Якія дзе ян ні па ві нен зрабіць сваяк, каб 
не тра піць пад ад мі ніст ра цый ную ад каз насць? Га во раць, 
што штраф мо жа быць у па ме ры больш за 5 міль ё наў 
руб лёў.

Вік тар Ан то на віч СІН КА ВЕЦ, г. Мінск 

За пыт чы та ча ў ме жах сва ёй кам пе тэн цыі раз гле дзеў 
Баб руй скі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт.

«Ва ша му сва я ку не аб ход на звяр нуц ца па да звол на 
пра ек та ван не і бу даў ніц тва гас па дар чай па бу до вы (лаз-
ні) — з да ку мен та мі на зя мель ны ўчас так і тэх ніч ным 
паш пар там на жы лы дом — у ад дзел ар хі тэк ту ры і бу-
даў ніц тва Баб руй ска га рай вы кан ка ма (г. Баб руйск, вул. 
Пуш кі на, д. 215 А, каб. 24. Час пра цы: па ня дзе лак — пят-
ні ца з 8.00 да 17.00, пе ра пы нак на абед з 13.00 да 14.00, 
тэ ле фон 72 05 71)».

ПЕН СІЯ
ПА СТРА ЦЕ 
КАР МІЛЬ ЦА 

Па ва жа ная рэ дак цыя, да па ма жы це да ве дац ца пра тое, 
ці маю я пра ва атрым лі ваць пен сію па стра це кар міль ца на 
сы на, ка лі я з яго баць кам бы ла раз ве дзе на. Ку ды звяр тац-
ца і якія для гэ та га па трэб на мець да ку мен ты?

Ма ры на НЯ ДЗЕЛЬ КА, Мінск.
— Звяр тац ца па трэб на ва ўпраў лен не са цы яль най аба-

ро ны па мес цы жы хар ства, — ад каз вае на чаль нік ад дзе ла 
пры зна чэн ня і вы пла ты пен сій упраў лен ня са цы яль най 
аба ро ны ад мі ніст ра цыі Пар ты зан ска га ра ё на Мін ска 
Тац ця на ГУ РЭЦ КАЯ. — Пен сія пры зна ча ец ца не за леж на 
ад та го, бы лі баць кі жа на тыя ці раз ве дзе ныя. Для гэ та га 
па трэб на па даць ва ўпраў лен не ко пію і ары гі нал пра цоў най 
кніж кі па мер ла га, ко пію і ары гі нал ва ен на га бі ле та, ко пію 
і ары гі нал атэс та та, дып ло ма (дзён най фор мы на ву чан-
ня), да вед кі аб зар пла це з усіх мес цаў пра цы за апош нія 
30 га доў (да вед кі аб зар пла це ўсіх ра бот ні каў з 2003 го да 
ёсць у элект рон ным ва ры ян це, та му ва ўпраў лен не трэ ба 
нес ці да вед кі з ар га ні за цый толь кі да 2002 го да ўключ на), 
ко пію і ары гі нал па свед чан ня аб на ра джэн ні дзі ця ці, ко пію 
і ары гі нал па свед чан ня аб смер ці па мер ла га, паш парт за-
яў ні ка. Да ва сям нац ца ці га доў та кая пен сія пры зна ча ец ца 
не за леж на ад та го, ву чыц ца ці пра цуе дзі ця. Ка лі дзі ця 
паў на лет няе, то вы плач ва ец ца пен сія да 23 га доў пры ўмо-
ве, што яно ву чыц ца на дзён най фор ме на ву чан ня. Пен сія 
пры зна ча ец ца ў ад па вед нас ці з ар ты ку лам 35 За ко на Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «Аб пен сій ным за бес пя чэн ні».

Па мер та кой пен сіі скла дае 40% ся рэд ня га за роб ку 
кар мі це ля за ўвесь пе ры яд яго пра цы.

�

Ледзь не кож ны дзень Мац вей 
ра зам са школь ным за плеч ні кам 
бя рэ з са бой у гім на зію і спар-
тыў ную фор му. За ня ткі пла ван-
нем у спартыўным клубе БНТУ 
ста лі для яго не толь кі доб рай 
тра ды цы яй. Яны па ча лі пры но-
сіць хлоп чы ку ме да лі за пе ра мо-
гі ў спа бор ніц твах. Іх у Мац вея, 
між ін шым, амаль 30!

— Вось гэ ты я атры маў за 
дру гое мес ца ў По лац ку, гэ ты — 
за дру гое мес ца на тур ні ры ў 
Поз на ні, яшчэ ад но «се раб ро» 
пры вёз з фран цуз ска га го ра да 
Сэнт-Дзізье, брон зу — з Га но-
ве ра і Мюн хе на, — Мац вей па-
каз вае нам кож ны ме даль, якія з 
ін шы мі пры за мі і куб ка мі зна хо-
дзяц ца ў яго ўлас ным па коі.

Ёсць у яго ка лек цыі і да во лі 
«све жыя» каш тоў ныя круг ля шы. 
Лі та раль на дня мі ён у сва ёй уз-
рос та вай ка тэ го рыі пе ра мог у фі-
на ле дзі ця ча га фес ты ва лю пла-
ван ня «За ла тая рыб ка» на пры зы 
Аляк санд ры Ге ра сі ме ні і па цвер-
дзіў свой жа ле таш ні вы нік.

— Пра «За ла тую рыб ку» мне 
рас па вя ла мая на стаў ні ца фіз-

куль ту ры, — пры гад вае наш су-
раз моў ца. — До ма ўсё рас ка заў 
баць кам, і мы вы ра шы лі, што 
трэ ба ўдзель ні чаць. Спа бор ніц-
твы пра хо дзі лі ў ба сей не «Ар ля-
ня». Я вель мі ха цеў пе ра маг чы 
і та му хва ля ваў ся. На шчас це, 
25-мет роў ку пра плыў лепш за 
ўсіх і за няў пер шае мес ца. Я быў 
вель мі шчас лі вы.

Ад мет насць Мац вея і ў тым, 
што ён не зай ма ец ца спор там 
у спе цы я лі за ва най спар тыў най 
шко ле, а трэніруецца ў басейне 
«Алімп». Пры гэ тым ён ча сам 
пе ра га няе тых, хто ак тыў на зай-
ма ец ца пла ван нем у спе цы я лі за-
ва ных уста но вах.

Ці ка ва, што пла ван нем Мак-
рэц кі, які ра ней на вед ваў за ня ткі 
ў ха кей най шко ле «Юнац тва», 
зай ма ец ца тры га ды. Ка жа, што 
да гэ тай спра вы яго за ах во ціў 
ся бар, з якім ён і прый шоў у ба-
сейн. Мац вей так сама за хап ля-
ец ца фут бо лам, тэ ні сам, па ста-
ян на хо дзіць ра зам з баць кам 
у спар тыў ную за лу. Пры гэ тым 
ён заўж ды зна хо дзіць час, каб 
са ма стой на зра біць хат няе за-
дан не.

— Ён доб ра ву чыц ца ў шко-
ле. За хап ля ец ца ма тэ ма ты кай, 
анг лій скай мо вай, па якой мае 
дзя сят ку, — з го на рам за зна чае 
Ла ры са Іва наў на, ма ці Мац вея. — 
У яго ха рак тар лі да ра, ад нак ён 
не за зна ец ца і тры ма ец ца на роў-
ні з усі мі.

Да рэ чы, пра фе сій ных спарт-
сме наў у сям'і Мак рэц кіх ня ма. 
Ня гле дзя чы на гэ та, баць кі імк-
нуц ца пры ві ваць і Мац вею, і ста-
рэй шай да чцэ Ан ге лі не, кандыда-
ту ў майстры спорту па конным 
спорце, лю боў да зда ро ва га ла ду 
жыц ця. У ма лень ка га Мак рэц ка-
га ўжо з'я ві лі ся і свае ку мі ры ў 
спор це. Зра зу ме ла, плыў цы.

— Ка лі гля джу спа бор ніц-
твы па тэ ле ві за ры, «хва рэю» за 
Аляк санд ру Ге ра сі ме ню, аме ры-
кан цаў Май кла Фэлп са і Ра я на 
Лох тэ. Мне так са ма па да ба ец ца 
аў стра лі ец Ян Торп, ад нак ён ужо 
за вяр шыў кар' е ру.

Зра зу ме ла, ёсць у Мац вея 
Мак рэц ка га і свая вя лі кая ма ра.

— Ха чу стаць алім пій скім чэм-
пі ё нам!, — пры зна ец ца жур на-
ліс там і баць кам ма лень кі пе ра-
мож ца і рас плы ва ец ца ў шчы рай 
усмеш цы.

— Дрэн ны той сал дат, які не 
ма рыць стаць ге не ра лам, — ка-
жа Ігар Не жэ нец, трэ нер Мац-
вея. — У яго доб рая ма ра. І хто 
ве дае, мо жа праз 10 га доў мы 
бу дзем уз гад ваць гэ ты ар ты-
кул як пер шае ін тэрв' ю ў чэм-
пі ё на Алім пій скіх гуль няў. Ён 
вель мі пра ца здоль ны, мэ та на-
кі ра ва ны і перс пек тыў ны хлоп-
чык. На трэ ні роў ку пры хо дзіць 
з поў най ад каз нас цю, пра цуе 
ад па чат ку да кан ца. А пра-
плыць за адзін за ня так трэ ба 
4–5 кі ла мет раў. У нас лю дзі за 
адзін дзень не хо дзяць столь-
кі, коль кі дзе ці пра плы ва юць у 
ба сей не! У сва ёй уз рос та вай 
гру пе «на спі не» ён — дру гі ў 
рэс пуб лі цы. Мац вей спа лу чае 
пос пе хі і ў ву чо бе, і ў спор це. 
Я, як трэ нер, ім вель мі за да-
во ле ны.

Та рас ШЧЫ РЫ.

29 ме да лёў за 3 га ды 
10-ГА ДО ВЫ МАЦ ВЕЙ МАК РЭЦ КІ, ВУ ЧАНЬ СТА ЛІЧ НАЙ ГІМ НА ЗІІ № 6,
ЗАЙ МА ЕЦ ЦА ПЛА ВАН НЕМ ЧАЦ ВЁР ТЫ ГОД, АД НАК УЖО СА БРАЎ КА ЛЕК ЦЫЮ ЎЗНА ГА РОД

Што ду ма юць пра эка ла гіч ныя праб ле мы бе ла рус кія дзе ці? 
Ад каз на гэ тае пы тан не мы шу ка лі ў ма люн ках, да сла ных на рэс-
пуб лі кан скі кон курс, ар га ні за та рам яко га вы сту пі ла Мі ніс тэр ства 
пры ро ды і ахо вы на ва коль на га ася род дзя. Так су па ла, што два 
свя ты, якія ад зна ча юц ца на па чат ку чэр ве ня (Між на род ны дзень 
аба ро ны на ва коль на га ася род дзя і Дзень аба ро ны дзя-
цей), аб' яд на лі ся ў ад ным ме ра пры ем стве. У Дзяр-
жаў ным му зеі пры ро ды і эка ло гіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад бы ло ся ўра чыс тае ўзна га ро джан не пе ра мож цаў.

Як па ве да мі ла кан суль тант ад дзе ла бія ла гіч най раз на стай нас ці 
Мінп ры ро ды Тац ця на МА ЛЯЎ КА, кон курс дзі ця чых ма люн каў пра-
во дзіц ца з 2010 го да, і яго мэ та — за бяс пе чыць эка ла гіч ную аду ка-
цыю дзя цей. Твор чы ад бор ад бы ва ец ца на трох уз роў нях (ра ён ным, 
аб лас ным і рэс пуб лі кан скім) і ў дзвюх уз рос та вых ка тэ го ры ях — ад 

3 да 5 га доў і ад 6 да 10. Бы лі 
прад стаў ле ны 44 ра бо ты, з іх 
вы бра ны 7 най леп шых.

Пе ра мож ца ў пер шай уз-
рос та вай ка тэ го рыі, Вар ва ра 
ХМЫЛЬ НІ НА, пры еха ла ра зам 
з ма май з го ра да Ві цеб ска. У 
гэ тым го дзе юная мас тач ка 
пой дзе ў шко лу, а воль ны 
час дзяў чын ка ба віць тан ца-
мі і ма ля ван нем. Яе ра бо та 
«Аба ро нім пры ро ду ра зам» — 
за ма лёў ка з ба бу лі на га ле ці-
шча. Га лоў ны ге рой — во жык 
з яр кім чыр во ным яб лы кам на 
спі не. Вар ва ра пры зна ла ся, 

што ба чы ла ка лю чы ка на свае во чы і на ват па іла ма-
ла ком, а пас ля свае ўра жан ні пе ра нес ла на па пе ру.

Ра бо та Аляк сея Ку дзі на з Пры луц ка га сад ка (Мін-
скі ра ён) ста ла леп шай у дру гой уз рос та вай ка тэ го-
рыі. Хлоп чык уз ні мае ак ту аль ную вост рую для го ра да 
праб ле му за брудж ван ня ва ды і па вет ра.

Умоў на ра бо ты мож на бы ло па дзя ліць на дзве част-
кі: пры све ча ныя эка ло гіі і бія раз на стай нас ці Бе ла ру сі. 
На прык лад, Ілья Жы гал ко віч на ма ля ваў зуб ра, а вы-
ха ван цы спе цы яль на га дзі ця ча га сад ка № 9 г. Баб руй-
ска прад ста ві лі трып ціх у тэх ні цы кві лінг, пры све ча ны 
за ха ван ню дрэў.

Да рэ чы, усе ма люн кі бу дуць за хоў вац ца ў Дзяр-
жаў ным му зеі пры ро ды і эка ло гіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Акра мя та го, у ар га ні за та раў ёсць за дум ка афор міць 
ад мыс ло вы ка лян дар з дзі ця чы мі ма люн ка мі.

Ка ця ры на РА ДЗЮК

� 

Кон курсКон курс  �� ПрафесіяналыПрафесіяналы  ��

ЗАМІЛАВАННЕ
І ТРЫВОГА

У МІН СКУ ПАД ВЯ ЛІ ВЫ НІ КІ РЭС ПУБ ЛІ КАН СКА ГА КОН КУР СУ
ДЗІ ЦЯ ЧЫХ МА ЛЮН КАЎ НА ЭКА ЛА ГІЧ НУЮ ТЭ МА ТЫ КУ

Прэтэндэнты
на званне «На стаў нік го да»

Но выя ўла даль ні кі га на ро ва га зван ня
«На стаў нік го да Рэс пуб лі кі Бе ла русь»
ста нуць вя до мыя ў ве рас ні гэтага го да

Узнагароду за лепшы малюнак прымае Варвара ХМЫЛЬНІНА (Віцебск).
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Кон курс пра фе сій на га май стэр-
ства пе да го гаў «На стаў нік го да» 
пра во дзіц ца ў Бе ла ру сі, па чы на ю-
чы з 1991 го да. Леп шых з леп шых 
пе да го гаў вы зна ча юць з пе ры я дыч-
нас цю раз на 2–3 га ды. У 2011 го дзе 
зван не пе ра мож цы за ва я ва ла на-
стаў ні ца анг лій скай мо вы дзят лаў-
скай гім на зіі № 1 Ін эса Зуб ры лі на.

Але ле тась бы ло вы ра ша на змя-
ніць звык лы фар мат кон кур су. Леп-
шых пе да го гаў ця пер вы зна ча юць 
ад ра зу ў ся мі на мі на цы ях: «Фі зі ка, 
аст ра но мія, ма тэ ма ты ка, ін фар ма-
ты ка»; «За меж ная мо ва»; «Бе ла рус-
кая мо ва і лі та ра ту ра, рус кая мо ва і 
лі та ра ту ра»; «Му зы ка, вы яў лен чае 
мас тац тва, пра цоў нае на ву чан не, 
чар чэн не, фі зіч ная куль ту ра і спорт, 
да пры зыў ная пад рых тоў ка»; «Гіс-
то рыя, гра ма да знаў ства, геа гра фія, 
хі мія, бія ло гія». Так са ма асоб на за 
зван не леп ша га пе да го га зма га юц-
ца на стаў ні кі па чат ко вай шко лы і пе-
да го гі да школь най аду ка цыі. Пра ва 
да лу чыц ца да ўдзе лу ў кон кур се 
атры ма лі і пе да го гі пра фе сій на-тэх-
ніч ных і ся рэд ніх спе цы яль ных на-
ву чаль ных уста ноў, якія рэа лі зу юць 
пра гра му ся рэд няй шко лы.

Ра зам з тым больш піль ная ўва га 
да прад мет на га склад ні ка пра фе сій-
на га май стэр ства пе да го гаў зу сім не 
азна чае, што менш ува гі ста ла на-
да вац ца вы ха ваў ча му склад ні ку. На 
ўсіх уз роў нях пра вя дзен ня кон кур су 
пе да го гі прад стаў ля лі сваю сіс тэ му 
пе да га гіч най дзей нас ці па тэ ме «На-
ву ча ю чы, я вы хоў ваю». На ацэн ку 
маг чы мас цяў вы ха ваў ча га па тэн-
цы я лу пе да го гаў бу дуць на кі ра ва ны 
так са ма і за дан ні су пер фі на лу.

Ужо за вер ша ны тры эта пы кон-
кур су, уклю ча ю чы аб лас ны і мін-
скі га рад скі. Удзел у іх узя лі больш 
як 31 ты ся ча пе да го гаў, што ўтрая 
больш, чым ра ней. Пад час кон кур су 
бы ло зня та 17 120 уро каў, ві дэа за-
піс якіх у да лей шым бу дзе вы ка ры-
ста ны для па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 
пе да го гаў.

Вод гу кі з рэ гі ё наў свед чаць, што 
но вы фар мат ад бо ру леп шых усім 
спа да баў ся. На фі ніш ную пра мую 
вый шлі 49 удзель ні каў: 40 пе да го-
гаў-жан чын і 9 муж чын. Та кім чы нам 
фі нал, як, да рэ чы, і ўся сіс тэ ма аду-
ка цыі, бу дзе мець «жа но чы твар».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

До ля ў глы бо кай ста рас ці за ле-
жыць ад та го, на што зрас хо да ва на 
ма ла досць.

(Стэн даль)

 
 

Z
V

A
R

O
T

@
Z

V
Y

A
Z

D
A

.M
IN

S
K

.B
Y

      
 

 
Д

Л
Я

 З
В

А
Р

О
Т

А
Ў

 
 

 
Z

V
A

R
O

T
@

Z
V

Y
A

Z
D

A
.M

IN
S

K
.B

Y
 

З такім вясёлым 
вожыкам пасябравала 
маленькая мастачка.

Ларыса і Вадзім МАКРЭЦКІЯ 
разам з сынам Мацвеем.


