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Рэс пуб лі кан ская даб ра чын ная ак цыя 
«На шы дзе ці» ад бы ла ся ў дзяр жаў най 
уста но ве аду ка цыі «Дзі ця чы дом №3». 
Тут са праў ды па чу ва еш ся як до ма, у 
ат мас фе ры лю бо ві і кло па ту. У до ме 
жы вуць 60 дзе так ва ўзрос це ад 2 да 8 
га доў з асаб лі вас ця мі псі ха фі зі я ла гіч-
на га раз віц ця. Яны зай ма юц ца ў му-
зыч ных, тэ ат раль ных, ха рэа гра фіч ных 
і мас тац кіх гурт ках. Пе рад на ва год нія 
дні — для іх цу доў ная на го да па ка заць 
свае здоль нас ці.

Му зыч на-тан ца валь ная ім прэ за атры ма-
ла ся на сла ву. Дзед Ма роз спа чат ку пры нёс 
мя шок з па да рун ка мі, які... уцёк ад ма лых — 
так-так, у яго бы лі «но гі». Але пас ля шчод ры 
ста рац вы даў кож на му па свя точ ным па кун ку. 
А по тым і да рос лыя, і дзе ці ста лі ў ка ра год...

— Цу доў нае ме ра пры-
ем ства, пе да го гі доб ра 
па пра ца ва лі, бо свя та 
спа да ба ла ся дзе цям, — 
ад зна чыў мі ністр пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя 
Анд рэй КАЎ ХУ ТА. — 
Нам, як гле да чам, бы ло 
пры ем на пры няць удзел 
у на ва год нім спек так лі, а 
ма лень кія вы сту поў цы са-

праў ды па ста ра лі ся.
— Ад чу ва ец ца, што пе да га гіч ны ка лек тыў 

уклаў ду шу ў сва іх вы ха ван цаў. Жа даю, каб у 
но вым го дзе ў вас бы лі сі лы пе ра даць дзе цям 
лю боў, бо толь кі яна дае ім раз віц цё, — па він-
ша ва ла пе да го гаў і вы ха ва це ляў на мес нік 
стар шы ні Мінск ага га рад ско га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та Жан на БІ РЫЧ.

Анд рэй Каў ху та прэ зен та ваў кні гі эка ла-
гіч най тэ ма ты кі і рас лі ны — ка ра ла вую тра ву: 
пе да го гі пла ну юць афор міць у дзі ця чым до ме 
«зя лё ныя кут кі». У кож ную гру пу (іх тут уся-
го 7) ад пра ві лі ся вя лі кія па кун кі з цу кер ка мі. У 
сваю чар гу дзе ці па да ры лі гас цям зроб ле ныя 
сва і мі ру ка мі паш тоў кі і цац кі: іх мож на бы-
ло атры маць, на прык лад, у бяс прой грыш най 
ла та рэі.

— Уя ві це са бе, ка лі до ма жы вуць 60 дзя-
цей — гэ та не так прос та, — па дзя лі ла ся на-
зі ран ня мі ды рэк тар дзі ця ча га до ма Та і сія 
КУЗ НЯ ЦО ВА. — Вель мі важ на па да браць ка-
лек тыў, каб лю дзі са праў ды за ра джа лі ся гэ тай 
спра вай, імк ну лі ся да па маг чы ма лым.

Ка ця ры на РА ДЗЮК. radziuk@zviazda.by

Па да рун кі і ла сун кі, спек так лі 
і кан цэр ты, да бры ню і шчы расць 
до раць дзе цям па ўсёй Бе ла ру сі 
прад стаў ні кі роз ных мі ніс тэр стваў 
і гра мад скіх аб' яд нан няў у ме жах 
даб ра чын най ак цыі «На шы дзе ці», 
якая ўжо 20-ты раз на паў няе жыц цё 
цу да мі, дзі во са мі і ўсмеш ка мі.

Най больш ста ра юц ца па ра да ваць тых, ка-
му да бры ня, па да рун кі, са лод кія па час тун кі і 
шчы рыя сло вы па трэб ны больш за ін шых, тых, 
хто па пэў ных пры чы нах за стаў ся без баць коў-
ска га кло па ту. І асаб лі ва ра дас на, ка лі дзя цей 
він шу юць са мі дзе ці.

Ме ра пры ем ствы даб ра чын най ак цыі «Цуд 
на Ка ля ды», рас па ча тай 
чле на мі Бе ла рус кай рэс-
пуб лі кан скай пі я нер скай 
ар га ні за цыі (БРПА) на па-
чат ку снеж ня, ад бы ва юц ца 
ў са мых роз ных мес цах. Гэ та 
спек так лі, тэ ат ра лі за ва ныя 
шоу, кан цэр ты і прос та на-
вед ван ні са цы яль ных уста-
ноў з па да рун ка мі.

Уся го на ма ган ня мі больш 
як 632 ты сяч пі я не раў па 
ўсёй кра і не бу дзе ар га ні за-
ва на больш за 2000 роз ных 
ме ра пры ем стваў. Да доб рай 
спра вы да лу ча юц ца буй ныя 
ма га зі ны і ўні вер ма гі, якія за 
свае ах вя ра ван ні ў знак па-
дзя кі атры ма юць ад пі я не-
раў ру ка віч ку з эмб ле ма мі 
ар га ні за цыі.

На днях юныя ар тыс ты тэ ат раль на га ад-
дзя лен ня шко лы №27, чле ны БРСМ і БРПА, 
па ка за лі дзет кам з да моў ся мей на га ты пу і 
пры ём ных сем' яў спек такль «Ча роў ная ноч», 
дзе Дзед Ма роз тра піў у лет нюю каз ку і шу каў 
у ле се па па раць-квет ку. Пас ля ім прэ зы ак цё-
ры су стрэ лі ся са сва імі гле да ча мі за са лод кім 
ста лом, а по тым на ве да лі вы стаў ку «Зім няя 
фе е рыя», ство ра ную з ра бот вуч няў.

— На шай мо ла дзі ці ка ва ўдзель ні чаць у 
доб рых спра вах не з-за «пі я ру», а та му, што 
сва і мі доб ры мі учын ка мі яны ро бяць ка мусь ці 
лепш. Мы за ці каў ле ны, каб у спек так лі для 
дзя цей іг ра лі дзе ці — гэ та лепш ус пры ма ец ца і 
за па мі на ец ца, — ад зна чы ла стар шы ня БРПА 
Вік то рыя МЯ НА НА ВА.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аўтара.

Вя сё лыя ка ра го ды ва кол ёл кі з Дзе дам 
Ма ро зам, ка зач ныя пер са на жы ў шы-
коў ных кас цю мах, пес ні, ско кі, цёп лыя 
сло вы і ўсмеш кі на тва рах... Святочную 
ат мас фе ру ад чу ва лі ўсе.
У рам ках пра гра мы «На шы дзе ці» ў Рэс-
пуб лі кан скі рэ абі лі та цый ны цэнтр для 
дзя цей-ін ва лі даў учо ра за ві та лі з па да-
рун ка мі вы со кія гос ці. Вы ха ван цы цэнт ра 
са свай го бо ку пад рых та ва лі для іх сюр-
прыз — спек такль «Ка зач ны го рад. Цу ды 
зда ра юц ца і ма ры здзяйс ня юц ца».

— На шы дзе ці аб ме жа ва ны ў ру ху, та му мы 
часта за пра ша ем ар тыс таў, каб ма лыя ра зу ме-
лі, што свет цу доў ны, трэ ба прос та лю біць яго, 
ма рыць і спа дзя вац ца, што ўсе жа дан ні спраў-
дзяц ца, — ска за ла Люд мі ла КАН ДРА ШО ВА, 
ды рэк тар рэ абі лі та цый на га цэнт ра.

Ма лым па да ры лі му зыч ныя цэнт ры, пра якія 
дзе ці на пі са лі ў ліс це да Дзе да Ма ро за.

— Спа дзя ю ся, што на шы па да рун кі пры ня-
суць вам не толь кі за да валь нен не, але і да па-
мо гуць у рэ абі лі та цыі, — ад зна чыў у він ша валь-
ным сло ве прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Анд рэй 
КА БЯ КОЎ. — Вель мі пры ем на ба чыць, што 
пра гра мы цэнт ра пра цу юць, вы з імі па спя хо-
ва спраў ля е це ся. І, акра мя гэ та га, спа сці га е це 
тут асно вы бу ду чай пра фе сіі, адап ту е це ся да 
жыц ця ў гра мад стве. Ад нак са мае га лоў нае, 
каб вы атры ма лі за рад ба дзё рас ці, зда роўя і 
цеп лы ні.

Анд рэй Ка бя коў абя цаў па ве сіць на па чэс-
ным мес цы са ма роб ную елач ку — па да ру нак 
ад ма лых — і аба вяз ко ва пры ду маць, чым яшчэ 
мож на ім да па маг чы.

— Ня хай Но вы год пры ня се вам уда чу і пос-
пех, — па жа да ла мі ністр пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Ма ры я на ШЧОТ КІ НА, якая пры вез ла 
ма лым са лод кія па да рун кі і кніж кі. — Ня хай 
здзяйс ня юц ца ма ры!

Іры на СІ ДА РОК, фо та аўтара.

На днях на вед валь ні кі ста-
ліч на га ганд лё ва га цэнт ра Аll 
маг лі ўба чыць не звы чай ную 
кар ці ну. Ся мё ра хлоп цаў-асіл-
каў у кам па ніі з дзет ка мі ся дзе-
лі ў крэс лах і неш та ста ран на 
ва ру шы лі ў ру ках. Раз-по раз да 
іх па ды хо дзі ла дзяў чы на і ўно-
сі ла не ка то рыя праў кі. Зда лёк 
мож на бы ло па ду маць усё што 
за ўгод на, але, як ака за ла ся, 
спарт сме наў ву чы лі... вя заць 
шарс ця ныя ша лі кі і шкар пэт кі. 
Вы гля да ла гэ та кра наль на, ча-
сам па цеш на. Асаб лі ва тое, як 
хлоп цы спра ба ва лі ад роз ніць 
па між са бой пет лі.

— Як толь кі па чу лі аб ак цыі, 
ад ра зу вы ра шы лі паў дзель ні-
чаць, — ка жа Глеб Са віц кі, 
удзель нік ка ман ды. — Нех та 
з хлоп цаў на ват ба бу лю да-
лу чыў, па пра сіў звя заць па ру 
шкар пэ так і ша лік. Я вя заць 

не ўмею, а та му зай шоў па да-
ро зе ў кра му і на быў цёп лыя 
рэ чы.

Фут ба ліс ты больш за 
га дзі ну прак ты ка ва лі ся ў 
вя зан ні і, як ад зна чы ла На-
стас ся Кар нац кая, пра фе-
сій ная вя заль шчы ца, якая на 
час ак цыі ста ла на стаў ні цай 
для спарт сме наў, з за да чай 
спра ві лі ся.

— Мно гія муж чы ны вя жуць 
лепш, чым жан чы ны, — лі чыць 
На стас ся. — У іх асаб лі вы 
склад ро зу му. У іх усе сіс тэ-
мы лепш у га ла ве ўклад ва юц-
ца. Адзі ная праб ле ма ў тым, 
што спарт сме ны — моц ныя 
хлоп цы з ду жы мі ру ка мі. І ім 
кры ху скла да на бы ло ў ру ках 
тры маць спі цы. Акра мя та го, 
яны да во лі ак тыў ныя, ха це лі 
ўсё хут чэй зра біць. А вя зан не 
на па чат ко вым эта пе па тра буе 

цяр пен ня, руп лі вай пра цы. Але 
ка лі на ву чыш ся, бу дзе пра-
сцей. Спа дзя ю ся, яны за ста-
лі ся за да во ле ныя.

Гі пер ак тыў ная Ган на Бонд 
не толь кі па спя ва ла доб ра вя-
заць, але і за клі ка ла на вед-
валь ні каў ганд лё ва га цэнт ра 
на бы ваць для дзе так цёп лыя 
рэ чы, ма ца ваць іх на ёл ку. 
Пас ля за вяр шэн ня май стар-
кла са да іх да лу чы лі ся і «Ліц-
ві ны».

— Для хлопчыкаў і 
дзяўчынак па ста ян на збі ра юць 
роз ныя пры сма кі, цац кі, ад нак 
вы па гля дзі це, коль кі ра дас ці, 
карысці мо гуць пры нес ці гэ тыя 
роз на ка ля ро выя ру ка віч кі, цё-
плыя шкарпэткі! — ка жа Ган-
на. — Тым больш у не па гадзь. 
А Дзя ду ля Ма роз нам толь кі 
што па абя цаў пад ёл кай, што 
зі ма хут ка прый дзе. І я за ах-
воч ваю ўсіх, каб пры но сі лі 
цёп лыя рэ чы, шкар пэт кі да 
ля до ва га па коя ў ганд лё вым 
цэнтры All. 

Што мя не здзі ві ла, дык 
гэ та тое, як цярп лі ва спарт-
сме ны ся дзе лі і вя за лі. А 
аме ры кан скі фут бол — гэ та 
ж вель мі тэм пе ра мент ны від 
спор ту. На ша сён няш няя на-
стаў ні ца На ста ска за ла, што 
муж чы ны са мыя цярп лі выя і 
найлеп шыя вуч ні.

За ста ец ца толь кі да даць, 
што ак цыя па збо-
ры цёп лых рэ чаў 
пра цяг нец ца да 
7 сту дзе ня. Ка-
ляд ную скры ню з 
па да рун ка мі пе ра-
дадуць хлоп чы кам 
і дзяў чат кам, якія, 
на жаль, тра пі лі ў 
цяж кую жыц цё вую 
сі ту а цыю і жы вуць 
без баць коў. Ча су 
яшчэ ха пае. Да-
вай це да па мо жам 
ра зам!

Та рас 
ШЧЫ РЫ.

taras@zviazda.by

БЯС ПРОЙ ГРЫШ НАЯ ЛА ТА РЭЯ 
ДЛЯ ДА РОС ЛЫХ

І су мес ны ка ра год ва кол ёлач кі

ВЫ КА НАН НЕ ЖА ДАН НЯЎ

ЦУ ДЫ ЗДА РА ЮЦ ЦАЦУ ДЫ ЗДА РА ЮЦ ЦА

«ДА ЁМ МУЖ ЧЫ НАМ НІТ КІ, 
СПІ ЦЫ І СА ДЗІМ ІХ ВЯ ЗАЦЬ»
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Доў га ча ка ныя па да рун кі, роз на ка ля ро выя агень чы кі, 
Дзед Ма роз і з гус там пры бра ная ёл ка... Гэ та, на пэў-
на, асноў ныя аса цы я цыі, што пры хо дзяць у га ла ву, 
ка лі пры гад ва еш перад на ва год нім тыднем. Але яшчэ 
ёсць ду шэў ная цеп лы ня, без якой не мо жа абы сці ся 
ні вод нае зі мо вае свя та. Вя до мая тэ ле вя ду чая Ган на 
Бонд ра зам з хлоп ца мі з ка ман ды па аме ры кан скім 
фут бо ле «Ліц ві ны» па спра ба ва ла цеп лы ню ма тэ ры-
я лі за ваць — і распачала май стар-кла сам па вя зан ні 
цёп лых шкар пэ так, ша лі каў даб ра чын ную ак цыю для 
дзе так з са цы яль на-пе да га гіч на га цэнт ра Мінск ага ра-
ё на, ча со ва га мес ца іх пра жы ван ня. Фо
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