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На вед ні кі «Аў та све ту» зай-
ма юц ца ўсім, што звя за на з 
тэх ні кай. Яны ву чац ца кі ра-
ваць ма та цык ла мі, ра ман та-
ваць ма шы ны, удзель ні ча юць 
у вы ста вах і спа бор ніц твах па 
мо та спор це (на прык лад, па 
фі гур ным ва джэн ні ма та цык-
ла), ад праў ля юц ца ў «па хо-
ды» на ма та цык лах. Ула дзі мір 
Ада ма віч пад трым лі вае эн ту-
зі язм і ці ка васць дзя цей, пры-
чым не аба вяз ко ва звя за ныя з 
тэх ні кай.

— З пра па но вай аб ад-
крыц ці та ко га цэнт ра я звяр-
нуў ся да ад мі ніст ра цыі шко лы, 
ка лі зра зу меў, што вяс ко вай 
мо ла дзі ба наль на ня ма чым 
ся бе за няць, — пры гад вае 
Ула дзі мір Ада ма віч. — Акра мя 
та го, мне заўж ды зда ва ла ся, 
што ад ной з асноў ных якас-
цяў на ша га на ро да быў ка-
лек ты візм, які сён ня ча мусь-
ці па чаў зні каць. Вы ра шэн не 
дзвюх праб лем ба чы ла ся мне 
ў ад крыц ці цэнт ра. У 2001 го-
дзе мае пла ны ажыц ця ві лі ся. 
З та го ча су праз «Аў та свет» 
прай шло шмат ма ла дых лю-
дзей. Не ка то рыя з іх звя за лі 
сваё жыц цё з тэх ні кай.

Н
А ВЕД НІК «Аў та све ту» 
Дзя ніс КА ВАЦ КІ, ву чань 
вось ма га кла са, па цвяр-

джае сло вы пе да го га. У цэнт-
ры ён зай ма ец ца ўжо два га ды 
і цвёр да вы ра шыў па сту паць 
у Мін скі ка ледж чы гу нач на га 
транс пар ту.

Га лоў нае, што пры цяг вае 
юна коў у цэнтр, — маг чы-
масць са мім па пра ца ваць з 
тэх ні кай. Пры чым не толь кі 
ад ра ман та ваць і «па ка тац ца», 
але і зра біць неш та сваё. У 
га ра жы «Аў та све ту» ста іць 
са бра ны вуч ня мі «ба гі» — са-
ма роб ная ча ты рох ко ла вая ка-
ляс ка, па доб ная на карт. Ка ля 
яе адзін з най каш тоў ней шых 
экс па на таў аў та ка лек цыі Ула-
дзі мі ра Пра та се ні. ГАЗ-011 — 
ва ен ны аў та ма біль-ам фі бія, 
які быў ство ра ны на па чат ку 
50-х гадоў мі ну ла га ста год-
дзя. Па мер ка ван ні Ула дзі мі-
ра Ада ма ві ча, та кіх ма шын у 

све це за ста ло ся не больш за 
пяць. Ад на з іх — у Каз ло ві чах. 
Да гля дам каш тоў на га экс па-
на та зай ма юц ца, без умоў на, 
на вед валь ні кі «Аў та све ту».

На дзі ва, рэ стаў ра та ру ха пае 
ча су і на сям'ю: Ула дзі мір Ада-
ма віч вы хоў вае два іх дзя цей.

А
Ў ТА МАЙ СТЭР НЯ спа да-
ра Пра та се ні зна хо дзіц ца 
на ўчаст ку, які на ле жаў 

яго баць кам. Яе бу ды нак Ула-
дзі мір Ада ма віч уз вёў сва і мі ру-
ка мі, та му мож на ска заць, што 
вы ключ на ве дан нем тэх ні кі ён 
не аб мя жоў ва ец ца. У час на ша-
га пры ез ду тут ра ман та ваў ся су-
час ны аў та ма біль. За тое ва кол 
май стэр ні бы лі «рас кі да ны» са-
мыя роз ныя ра ры тэ ты са вец кай 
і не толь кі аў та пра мыс ло вас ці. У 
во чы ад ра зу кі нуў ся зна ка мі ты 
«коз лік» (ГАЗ-69). Ма шы на зна-
хо дзіц ца ў ра бо чым ста не і вы-
ка рыс тоў ва ец ца ў якас ці «трак-
та ра». Ка лі трэ ба неш та хут ка 
пе ра цяг нуць ці пе ра вез ці — на 
да па мо гу пры хо дзіць «коз лік».

Не па да лёк — не звы чай ная 
«ка пей ка», або ВАЗ-2101. Не-
звы чай ная яна не толь кі тым, 
што зна хо дзіц ца ў вы дат ным 
ста не, але і тым, як да яе рэ-
стаў ра цыі па ста віў ся май стар. 
Гэ тая ма шы на бу дзе дак лад-
най ко пі яй аў та ма бі ляў, якія 
вы ка рыс тоў ва лі ся са вец кай 
мі лі цы яй. За ста ло ся толь кі на-
нес ці па верх жоў тай фар бы 
сі нюю, уста ля ваць «мі гал ку» і 
па ста віць аў та ма біль на ўлік.

Пад па вец цю ча ка юць свай-
го ча су ін шыя аў та ма бі лі. Ся род 
іх, на прык лад, ГАЗ-22 (фак тыч-
на, ко пія вель мі рас паў сю джа-
най ГАЗ-21 «Вол га», але ў гэ тай 
ма дэ лі ку заў ты пу «ўні вер сал»). 
Да рэ стаў ра цыі ма шы ны яшчэ 
не пры сту па лі, але, па за дум-
цы Ула дзі мі ра Ада ма ві ча, з яе 
атры ма ец ца ка рэ та хут кай ме-
ды цын скай да па мо гі (час цей за 
ўсё ГАЗ-22 у СССР вы ка рыс тоў-
ваў ся ме на ві та ў та кой ро лі).

Ёсць тут і ня мец кія «Фоль-
ксва ге ны» ды «Опе лі», на ват 
каб ры я лет 1930-х га доў, але 
да іх чар га па куль што не дай-
шла. Ма шы ны да ста юц ца рэ-
стаў ра та ру цяж ка: мно гія з іх 
ён у апош ні мо мант лі та раль на 

ра та ваў ад са міх гас па да роў, 
якія збі ра лі ся ад даць ра ры тэ ты 
«на злом» або прос та зні шчыць 
для за ба вы (час та — дзець мі і 
пад лет ка мі). Рэд кі з та кіх экс-
па на таў да ехаў да Каз ло ві чаў 
«сва ім хо дам»: боль шасць ма-
шын зна хо дзіц ца ў кры тыч ным 
ста не. Усё кар ды наль ным чы-
нам змя ня ец ца пас ля та го, як 
ма шы не на дае ўва гу спа дар 
Пра та се ня.

П
А сло вах Ула дзі мі ра 
Ада ма ві ча, на поў ную 
рэ стаў ра цыю ад на го 

аў та ма бі ля трэ ба ад трох да 
пя ці га доў. Пры гэ тым да во-
дзіц ца на бы ваць не каль кі «до-
на раў» — та кіх жа ма шын у 
лю бым ста не для раз бо ру на 
зап част кі. На вы ха дзе атрым-
лі ва ец ца фак тыч на но вы аў-
та ма біль — як знеш не, так і 
пад ка по там. Да не ка то рых з 
іх рэ стаў ра тар знай шоў на ват 
ары гі наль ныя да па мож ні кі па 
экс плу а та цыі. Сён ня май стар 
мае ў ка лек цыі 10 га то вых аў-
та ма бі ляў.

На пэў на, най больш ці ка выя 
экс па на ты зна хо дзяц ца ў га-
ра жы ў ін шай част цы Каз ло-
ві чаў. На прык лад, аў та ма біль 
пад наз вай СМЗ, які ў на ро-
дзе на зы ва лі «ін ва лід кай», 
або «мар гу ноў кай». Пер шае 

«проз ві шча» ма шы на атры-
ма ла за сваю спе цы фі ка цыю: 
гэ ты аў та ма біль пе ра важ на 
атрым лі ва лі ін ва лі ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Дру гое сваё 
«на род нае імя» СМЗ за слу жыў 
па ля вы ха ду на эк ра ны кі на-
ка ме дыі Ле а ні да Гай дая «Апе-
ра цыя «Ы» і ін шыя пры го ды 
Шу ры ка» — ме на ві та на ёй пе-
ра соў ва лі ся Трус, Бал бес і Бы-
ва лы. Па проз ві шчы ак цё ра, 
Яў ге на Мар гу но ва, які сыг раў 
ро лю апош ня га з трой кі, СМЗ 
і стаў «мар гу ноў кай».

Зу сім по бач — ін шы аў та-
ма біль пас ля ва ен ных га доў, 
ГАЗ М-20 «Пе ра мо га». З гэ-
тым аў та ма бі лем звя за на ін-
шая зна ка мі тая гіс то рыя. Быц-
цам бы на эта пе пра ек ці роў кі 
да кан струк та раў з ві зі там 
пры ехаў Іо сіф Ста лін. Ген сек 
па хва ліў пра цу ін жы не раў, а 
пас ля спы таў пра наз ву бу ду-
ча га «флаг ма на» са вец ка га 
аў та пра ма. ГАЗ М-20 пла на-
ва лі на зваць «Ра дзі май», на 
што Ста лін, пры плю шчыў шы 
во чы, ска заў: «Ну, і па чым 

«Ра дзі му» пра да ваць збі ра-
е це ся?» Пас ля гэ та га наз ву 
ма шы ны ні бы та і за мя ні лі на 
«Пе ра мо гу».

Ка ля «Пе ра мо гі» блі шчыць 
ад ноў ле ным ку за вам ГАЗ-21 
«Вол га», які на ват ця пер зрэд-
ку мож на су стрэць на да ро гах 
Бе ла ру сі. За ду ма ная як за ме-
на са ста рэ лай «Пе ра мо зе», 
«Вол га» ста ла са праўд ным 
сім ва лам уся го са вец ка га аў-
та пра ма. За 15 га доў з кан ве-
е ра сыш ло больш за паў міль-
ё на адзі нак гэ тай ма дэ лі і яе 

ма ды фі ка цый. Ма шы на так са-
ма «за свя ці ла ся» ў куль та вым 
кі но: гэ та філь мы «Сце ра жы ся 
аў та ма бі ля» (ме на ві та ГАЗ-21 
быў лю бі май зда бы чай «доб-
ра га зло дзея» Юрыя Дзе тач-
кі на) і «Брыль ян та вая ру ка» (у 
якас ці пад роб ле на га мі лі цэй-
ска га так сі).

Т
УТ трэ ба за ўва жыць, што 
Ула дзі мір Ада ма віч з'яў-
ля ец ца пры хіль ні кам не 

са ма га звы чай на га па ка зу экс-
па на таў. За мест тра ды цый най 
для тэх ніч ных вы стаў шыль-
дач кі з ука зан нем наз вы ма дэ-
лі і яе ха рак та рыс тык, май стар 
спра буе пе ра даць ат мас фе ру, 
«аў ру» кож най ма шы ны. На-
прык лад, пад ка по там СМЗ 
сха ва ны дак лад ныя ко піі шле-
ма і цю бе цей кі, якія ге роі Ні ку-
лі на і Мар гу но ва на сі лі ў ін шым 
філь ме Гай дая — «Каў каз ская 
па лон ні ца». Гэ тыя ат ры бу-
ты ра зам з ко пі я мі кас цю маў 
апра на юць на ся бе на ву чэн цы 
цэнт ра «Аў та свет», ка лі ма шы-
на вы стаў ля ец ца на па каз. По-
бач з ва ен ны мі аў та ма бі ля мі 
звы чай на ста яць пад лет кі ў 
са вец кай вай ско вай фор ме, 
тры ма ю чы ў ру ках му ля жы 
зброі ад па вед на га ча су.

На са мрэч, у май стэр нях 
Ула дзі мі ра Ада ма ві ча зна хо-
дзяц ца дзя сят кі не ве ра год-
на ці ка вых сва ёй гіс то ры яй 
экс па на таў. Пры чым гэ та не 
толь кі аў та ма бі лі, а яшчэ і ма-

та цык лы, і ве ла сі пе ды, і на ват 
ру ха ві кі. З апош ніх рэ стаў ра-
тар пла нуе зра біць асоб ную 
ка лек цыю, бо не ка то рыя экс-
па на ты прэ тэн ду юць на зван-
не са праўд на га «экс клю зі ву». 
Як, на прык лад, ру ха вік, што 
пра цуе на сы рой на фце.

Што да ты чыц ца лё су сва іх 
экс па на таў, спа дар Пра та се ня 
за зна чае, што быў бы га то вы 
пра даць іх яко му-не будзь з 
му зе яў, але та кіх пра па ноў 
да яго не па сту па ла:

— Праб ле ма не ў гро шах. 
Мне са мо му прык ра, што экс-
па на ты пра стой ва юць без 
спра вы. Я з ра дас цю бяс плат-
на пе ра даў бы свае ма шы ны 
му зей шчы кам на пэў ны час, 
ка лі б мне маг лі га ран та ваць, 
што гэ та бу дуць паў на вар-
тас ныя экс па на ты, якім не 
змо гуць на шко дзіць. На не-
ка то рых вы ста вах па тэх ні цы 
ла зяць з на га мі, спра бу юць 
неш та па кру ціць ці ўзяць дэ-
таль на па мяць...

На жаль, та кія лю дзі, як 
Ула дзі мір Пра та се ня, на вёс-
цы, хут чэй, вы клю чэн не з 
пра ві лаў. Каз ло ві чам па шан-
ца ва ла: тут ёсць свой апан-
та ны ча ла век, які не толь кі 
за раб ляе аў та ры тэт для вёс кі 
і ўся го ра ё на, але і вы хоў вае 
ма ла дое па ка лен не.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

Мінск — Слуц кі ра ён — Мінск.

Са све ту па «ка пей цы»...

«Менш тэ о рыі, больш 
прак ты кі» — пад та кім дэ ві зам 
ар га ні за та ры ства ры лі ў 
па мяш кан ні га ле рэі «Ў» 
эка ла гіч ныя май стэр ні для 
са мых ма лень кіх. Га ле рэя 
ста ла пля цоў кай і ад на ча со ва 
эка ла ба ра то ры яй для мно гіх 
ці ка вых пра ек таў. Што га дзі ну 
ар га ні за та ры — эко ла гі і мас та кі 
ар га ні за цыі «Эка дом» — 
пра па ноў ва лі но вую ці ка він ку.

ГРА ФІ ЦІ З МО ХУ 
І КЛУБ НІ ЦЫ Ў ГАРШ КУ

Ак ты віс ты кам па ніі ў аба ро ну бе-
ла рус кіх ба лот Кан стан цін Чыкалаў 
і Воль га Каскевіч пра вя лі май стар-
клас па ства рэн ні гра фі ці з... ба лот на-
га мо ху. Та ко га яшчэ не ра бі лі ні ко лі, і 
дзят ва хут ка пе ра кі ну ла ся да «ба лот-
ных ба гоў». Эко ла гі пра па на ва лі фар-
бу з мо ху — у мік се ры ўзбі лі ке фір, 
цу кар і ўлас на мох — гэт кі «зя лё ны 
как тэйль». Ад «ба лот ных гра фі тыс-
таў» не ста ла ад бою. Пры род ную 
фар бу дзе ці на но сі лі на тра фа рэ ты 
з бе ла рус кім ар на мен там. Вы нік, як 
ака за ла ся, мож на бу дзе за ўва жыць 
толь кі праз ме сяц: мох вы рас це, і на 
до шчач цы з'я віц ца пух на ты ма лю нак. 

Для гэ та га яго трэ ба пе ры я дыч на 
апырс кваць. У та кой не стан дарт най 
фор ме Кан стан цін і Воль га па ста ра-
лі ся да нес ці дзе цям дум ку пра важ-
насць ба ло та як эка сіс тэ мы.

Тым ча сам за су сед нім сто лі-
кам На дзея Куляшова, спе цы я ліст 
па пер ма куль ту ры, ву чы ла дзят ву 
пра віль на вы са джваць клуб ні цы. 
Най перш дзе ці на ма ля ва лі ал га-

рытм росту зда ро вай рас лі ны: ад-
каз за ад ка зам, яны вы свет лі лі, што 
па трэб на да стат ко вая коль касць 
гле бы, ва ды, сон ца і пра сто ры. «Як 
ага род ні кі вы зна ча юць, ці да стат ко-
ва ва ды? — пы та ец ца На дзея і тут 
жа пад каз вае: — Бя ром зям лю ў 
ку ла чок і сціс ка ем — ка лі ва да не 
ця чэ, а зям ля ўтва рае ка мя чок — 
зна чыць, усё доб ра». Кож ны атры-

маў па плас ты ка вай бу тэль цы, якая 
ста ла гарш ком, і пра ца за кі пе ла. 
Спа чат ку дрэ наж, пас ля зям ля і за-
тым ужо — ра са да клуб ніц! Дзе ці з 
за да валь нен нем кор па лі ся ў зям лі і 
аку рат на вы са джва лі свае рас лі ны: 
кож на му ж хо чац ца са браць ура джай 
з пад акон ні ка! За да во ле ны мі за ста-
лі ся і баць кі: ця пер у сям'і ёсць свой 
«спе цы я ліст» па клуб ні цах.

КРА НАЦЬ 
І КАШТАВАЦЬ НА СМАК

Са фія Садоўская, ад на з ар га-
ні за та раў дзі ця ча га эка ла гіч на га 
фес ты ва лю, прад стаў нік ар га ні за-
цыі «Эка дом» і па су мя шчаль ніц тве 
ма ла дая ма ма, пад су ма ва ла:

— Фес ты валь «Зя лё ны ўік-энд» 
мы пра во дзім ужо трэ ці год і ста вім 
пе рад са бой за да чу: да ваць эка ла гіч-
ныя ве ды ў вя сё лай, пры ем най і зра-
зу ме лай для дзя цей фор ме. У шко ле, 
вя до ма, дзе цям рас па вя да юць пра 
эка ло гію, але ў асноў ным — толь кі 
тэ а рэ тыч на. Тыя ж школь ныя кон кур-
сы пла ка таў «Бе ра жы це пры ро ду» 
— гэ та аб стракт ная рэч для ма лых. 
Ім трэ ба ра зу мець, а яшчэ лепш — 
ад чу ваць, кра наць, ню хаць, ба чыць 
на свае во чы.

Ро бім паш тоў кі з ма ку ла ту ры — 
гэ та так са ма мае свой пад тэкст. Да-
во лі час та мы вы кі да ем рэ чы, за мест 
та го, каб знай сці ім ін шае пры мя нен-
не, даць дру гое жыц цё. Мы хо чам 
даць пад каз ку — ары гі наль ны па да-
ру нак мож на зра біць сва і мі ру ка мі. 
Мас кі з кар до ну — гэ та гіс то рыя пра 
тое, як мож на вы ка рыс таць ка роб ку 
з-пад тэ ле ві за ра, на прык лад.

Што яшчэ? Ма лым прый шлі ся 
да спа до бы «эка бом бы» — су месь 
на сен ня, глі ны, зям лі і ва ды. Дзе ці 
кі ну лі ся ў гэ тую гразь з вя лі кім за-
да валь нен нем — ху лі га ніць мож на 
эка ла гіч на! Та кую «бом бу» мож на 
па кі нуць у лю бой клум бе, а праз ней-
кі час яна пра рас це.

У сваю чар гу, фес ты валь вы сту-
пае і да па мож ні кам для баць коў. Да-
рос лым цяж ка змя ніць свае прын-
цы пы, а ў дзі ця ці яны па куль што 
толь кі фар мі ру юц ца. І ка лі ма лыя 
ра зу ме юць, што эка но міць свят ло 
— доб ра, яны па чы на юць сіс тэм на 
ўплы ваць і на баць коў, ча го мы і да-
бі ва ем ся. Наш фес ты валь — крок 
да ня лёг кай мэ ты, бо мы хо чам 
вы рас ціць па ка лен не лю дзей, якія 
бу дуць ду маць пра эка ло гію і кла-
па ціц ца пра яе.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

Не звы чай ны прак ты кумНе звы чай ны прак ты кум

ХУ ЛІ ГА НІЦЬ... ЭКА ЛА ГІЧ НА!
У Мін ску прай шоў дзі ця чы эка ла гіч ны фес ты валь твор час ці і раз віц ця «Зя лё ны ўік-энд»

Спе цы я ліст па пер ма куль ту ры Над зея Спе цы я ліст па пер ма куль ту ры Над зея КУ ЛЯ ШО ВАКУ ЛЯ ШО ВА з ма лень кі мі са да во да мі. з ма лень кі мі са да во да мі.

Фо
та

 Л
юб

ов
і Б

ЯЛ
ЯЕ

ВА
Й.

Га лоў нае, што пры цяг вае юна коў у цэнтр, — 
маг чы масць са мім па пра ца ваць з тэх ні кай. 
Пры чым не толь кі ад ра ман та ваць і «па ка тац ца», 
але і зра біць неш та сваё. У га ра жы «Аў та све ту» 
ста іць са бра ны вуч ня мі «ба гі» — са ма роб ная 
ча ты рох ко ла вая ка ляс ка, па доб ная на карт. 

Ка ля ад ноў ле на га «коз лі ка».


