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У на ва год нюю ноч свя точ ныя ме ра пры ем ствы 
ахо пяць больш чым 4,5 ты ся чы пля цо вак па 
ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі. У су вя зі з гэ тым 
су пра цоў ні кі мі лі цыі ўзмоц няць ме ры бяс пе кі.

— У мес цах пра вя дзен ня на ва год ніх і ка ляд ных 
свят ар га ні зу юць пра пуск ны рэ жым, — ка жа на-
чаль нік ар га ні за цый на-ана лі тыч на га ўпраў лен ня 
мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі МУС Бе ла ру сі Ігар Га-
таль скі. — На вед валь ні каў і іх рэ чы бу дуць агля-
даць. У тым лі ку з да па мо гай тэх ніч ных, спе цы-
яль ных срод каў.

Пад час пра вя дзен ня ма са вых свят ка ван няў за-
ба ра ня ец ца мець пры са бе ха лод ную, аг ня стрэль-
ную, га за вую зброю, уз рыў чат ку, му ля жы і імі та та-
ры. За ба ро не на ўдзель ні чаць у ме ра пры ем ствах у 
ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

— Ка лі гра ма дзя не па ру ша юць гра мад скі па-
ра дак і ўста ноў ле ныя за ко нам па тра ба ван ні, мі лі-
цы я не ры ма юць пра ва па тра ба ваць ад іх па кі нуць 
свя точ ную пля цоў ку, — за ўва жае Ігар Га таль скі. — 
Па коль кі па доб ныя ме ры скі ра ва ны вы ключ на на 
за бес пя чэн не па рад ку, вар та з ра зу мен нем ста віц-

ца да па доб ных дзе ян няў мі лі цыі.
Што ты чыц ца пра цы ДАІ, у свя точ ныя дні будзе 

ўзмоц нены на гляд за да ро га мі, але аб мя жоў ваць 
рух, акра мя мес цаў, дзе ла дзяць ма са выя ме ра-
пры ем ствы, не пла ну юць.

— Ана ліз да рож на-транс парт ных умоў свед чыць, 
што ў на ва год ні пе ры яд у кра і не знач на па вя ліч ва-
ец ца коль касць пра ва па ру шэн няў, звя за ных з кі ра-
ван нем аў та ма бі лем у ста не ал ка голь на га ап'я нен-
ня, — ка жа Ігар Га таль скі. — Ва дзі це ляў не спы няе 
ні вя лі кі штраф, ні маг чы масць за стац ца без пра воў 
і на ват аў та ма бі ля. Каб па збег нуць па доб ных сі-
ту а цый, мы на стой лі ва рэ ка мен ду ем ус тры мац ца 
ад упраў лен ня аў то не менш, чым на су ткі, пас ля 
ўжы ван ня спірт но га. І на ват у не вя ліч кай коль кас ці. 
У сваю чар гу су пра цоў ні кі мі лі цыі са ры ен та ва ны 
на мак сі маль на вет лі вае і ўваж лі вае стаў лен не да 
лю дзей, ака зан не пры не аб ход нас ці да па мо гі, каб 
зра біць ад па чы нак для на шых су ай чын ні каў і гас-
цей кра і ны кам форт ным і бяс печ ным.

Тарас ШЧЫРЫ, taras@zviazda.by
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Пад час даб ра чын най ак цыі «На шы дзе ці» 
су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў па він ша ва лі з зі мо вы мі 
свя та мі вы ха ван цаў 
Ра даш ко віц кай шко лы-ін тэр на та.

Ча ка ных гас цей дзе ці су стрэ лі свя точ ным ра ніш ні кам 
з удзе лам Бу ра ці на, Маль ві ны, лі сы Алі сы, ка та Ба зі ліа, 
Ка ра ба са-Ба ра ба са і ін шых вя до мых пер са на жаў. У ад-
каз ар тыс ты ан самб ля пес ні і тан ца ўнут ра ных войскаў 
МУС па він ша ва лі пры сут ных з на ды хо дзя чым Но вым 
го дам не вя ліч кім кан цэр там.

— Для кож на га Но вы год — гэ та свя та. Асаб лі ва для дзя-
цей. І кож ны год на пя рэ дад ні свя та, 
каб па він ша ваць дзя цей, кі раў ніц тва 
мі ніс тэр ства на вед вае шко лу-ін тэр-
нат у Ра даш ко ві чах, — ка жа на-
мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў 
Аляк сандр КОБ РУ СЕЎ. — На пра-
ця гу мно гіх га доў МУС рэ гу ляр на 
аказ вае да па мо гу гэ тай на ву чаль-
най уста но ве. Сё ле та мы ад ра ман та-
ва лі ха кей ную пля цоў ку. Ду маю, што 
зі мо вае на двор'е яшчэ ста бі лі зу ец ца 
і дзе ці ёй ска рыс та юц ца.

— Су пра цоў ні кі МУС — на шы па-
ста ян ныя гос ці, — пад крэс лі вае Ігар 
Дзят лоў скі, ды рэк тар шко лы-ін тэр-
на та, між ін шым, адзі най у Мін скай 
воб лас ці. — На ша друж ба цяг нец ца 
больш за 30 га доў. І кож ны год мы 
атрым лі ва ем ад мі ніс тэр ства да па-
мо гу. Шко ла цал кам аб ста ля ва на 
тры ма спар тыў ны мі ба за мі: ха кей-

най, лыж най і ве ла сі пед най. Увесь спар тыў ны ін вен тар — 
па да ру нак ад МУС. Вы ха ван цы так са ма сё ле та на вед ва юць 
усе хат нія мат чы ха кей на га клу ба «Ды на ма» (Мінск). Ад нак 
са мы га лоў ны па да ру нак — гэ та ўва га, ка му ні ка ван не. 
Мно гія су пра цоў ні кі мі лі цыі сяб ру юць з на шы мі дзець мі. 
Яны ез дзяць да іх на ка ні ку лы, вы хад ныя. І мы вель мі га-
на рым ся, што ў МУС ёсць наш су пра цоў нік. У Ва ло жын-
скім ра ён ным ад дзя лен ні ўнут ра ных спраў слу жыць наш 
вы ха ва нец Аляк сей Ра бо віч, які ле тась скон чыў Ака дэ мію 
ўнут ра ных спраў.

Тарас ШЧЫРЫ, taras@zviazda.by
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СВЯ ТА — КОЖ НА МУ ДЗІ ЦЯ ЦІ!

Фо та Аль бер та ЕР МА КО ВА.

Май на ўвазе!Май на ўвазе!  ��

КАМ ФОРТ НЫ І БЯС ПЕЧ НЫ АД ПА ЧЫ НАК

КА ЛЯ паўтары ты ся чы 
ва ен на слу жа чых унут-

ра ных вой скаў па ўсёй 
Бе ла ру сі пры сяг ну лі на 
вер насць Ра дзі ме. Больш 
за 350 з іх — у вай ско вай 
час ці 5448, што ў Мін ску.

— У нас сён ня свя та. Но-
вае па паў нен не, пры зва нае з 
роз ных рэ гі ё наў на шай кра і ны, 
пры мае вай ско вую пры ся гу на 
вер насць бе ла рус ка му на ро-
ду, — ка жа пал коў нік Эду-
ард МІЦ КЕ ВІЧ, ка ман дзір 
вай ско вай час ці 5448. — Гэ та 
год ная зме на тым, ка го зволь-
ні лі ў за пас. Мы га то вы ра зам 
з імі вы кон ваць лю быя па стаў-
ле ныя за да чы.

— Да служ бы ў вой ску 
заўж ды ста віў ся па зі тыў на, — 
пры зна ец ца Мак сім ШЛЕХ-
ЦЕР МА ЕР, які толь кі-толь кі 
агу чыў клят ву на вер насць 
Ай чы не. — І я лі чу, што та кім 
чы нам кож ны муж чы на па ві нен 
ад даць доўг сва ёй Ра дзі ме.

Пас ля пры ся гі вай скоў цы 
ад пра ві лі ся ў сваё пер шае 
зваль нен не, а ўжо з 24 снеж ня 
яны па ча лі вы кон ваць за да чы 
па ахо ве гра мад ска га па рад ку 
ста лі цы.

ГОД НАЯ 
ЗМЕ НА

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

 Ш
ЧУ

 КА
.

Яшчэ за доў га 
да па чат ку 
на ва год ня га ба лю 
вы ха ван цы «SOS — 
Дзі ця чая вёс ка 
Мар' і на Гор ка» па ча лі 
збі рац ца ў ак та вай 
за ле. А на го да для 
гэ та га са праў ды бы ла: 
яны ча ка лі гас цей — 
пер ша га намесніка 
мі ніст ра ін фар ма цыі 
Іга ра ЛУЦ КА ГА. 
Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі ўжо 
не пер шы год 
шэф ствуе 
над дзі ця чай 
уста но вай. 
Як ад зна чыў 
яе ды рэк тар Дзміт рый 
Кал то віч, дзе ці лі чаць 
прад стаў ні коў мі ніс тэр ства 
не шэ фа мі, а сяб ра мі.

А сяб роў звы чай на су стра-
ка юць усім най леп шым, рас-
каз ва юць пра свае пос пе хі і да-
сяг нен ні, па каз ва юць та лен ты. 
Да свя та дзе ці ра зам з ма ма мі 
і вы ха валь ні ка мі пад рых та ва лі 
тэ ат ра лі за ва ны па каз, вы ву чы лі 
но выя пес ні, вер шы. І, вя до ма, 
упры го жы лі шы коў ную ёл ку. Ігар 
Ула дзі мі ра віч не толь кі ва дзіў з 
ма лы мі ка ра го ды ва кол зя лё най 
пры га жу ні, але і ўдзель ні чаў у 
кон кур сах, гуль нях.

— Мае дзе ці ўжо вы рас лі, та му 
ка ра го ды даў но не ва дзіў з імі. 
Але я з вя лі кім за да валь нен нем 
уцяг нуў ся ў пра цэс, для мя не гэ-
та ці ка ва, — усмі ха ец ца Ігар Луц-
кі. — Ка лі ба чыш, што дзе ці шчы-

ра ра ду юц ца, то як не пры няць 
удзел у іх гуль нях, не па даць ім 
ру ку, не пад ста віць пля чо.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі так-
са ма ку пі ла ма лым са лод кія па да-
рун кі. Трэ ба бы ло ба чыць, з якой 
ці ка вас цю, ззя ю чы мі ва ча мі яны 
вы строй ва лі ся ў чар гу па пры го-
жыя па ке ты з роз ны мі пры сма-
ка мі.

Да дам, што су пра цоў ні кі мі-
ніс тэр ства згад ва юць пра сва іх 
пад шэф ных не толь кі на пя рэ дад ні 
свят. У пры ват нас ці, ар га ні зу юць 
для дзя цей па езд кі на роз ныя 
прад пры ем ствы. Та кія эк скур сіі 
да юць маг чы масць азна ё міц ца з 
роз ны мі пра фе сі я мі і ў бу ду чы ні 
вы браць спра ву па ду шы.

— Мы да па ма га ем не толь кі 
дзі ця чай вёс цы ў Мар' і най Гор-

цы, але і ін шым уста но вам, — 
ад зна чыў Ігар Луц кі. — На прык-
лад, сё ле та мі ніс тэр ства пра вя-
ло чац вёр ты па лі ку даб ра чын ны 
Ка ляд ны баль кні гі, дзе са бра лі 
амаль 54 млн руб лёў. Срод кі пе-
ра лі чы лі на ра ху нак Жу ра віц ка-
га до ма-ін тэр на та для дзя цей-
ін ва лі даў. Мы лі чым, што кло пат 
пра дзя цей — вель мі важ ны і 
па ві нен быць пер ша чар го вым. 
Ме на ві та за імі бу ду чы ня кра і-
ны. Мы, да рос лыя, па він ны па-
каз ваць ім сва ім пры кла дам, ча-
го да сяг ну лі са мі і да ча го трэ ба 
імк нуц ца.

Уся го ж у дзі ця чай вёс цы ў 
Мар' і най Гор цы вы хоў ва юц ца 
72 га да ван цы. Гэ та са мая вя лі кая 
ўста но ва та ко га ты пу ў Бе ла ру сі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
lazovskaya@zviazda.by

Кан цэрт з жэс та вых пе сень, тан цаў, 
пан та мі мы і ін шых ну ма роў, свя точ ныя 
пры чос кі ў са ло не пры га жос ці «У Сня гур кі», 
пры го жыя ча со выя та ту ад са ло на «Снеж ная 
ка ра ле ва», вы стаў ка ёлак з бі се ру, 
па пе ры, лям па чак, ні так і тка ні ны... Та кі мі 
ці ка вы мі ме ра пры ем ства мі ў спе цы яль най 
шко ле-ін тэр на це №13 г. Мінска для дзя цей 
з па ру шэн ня мі слы ху су стра ка лі мі ніст ра 
аду ка цыі Бе ла ру сі Мі ха і ла ЖУ РАЎ КО ВА 
і ін шых гас цей, якія на ве да лі ўста но ву 
ў ме жах ак цыі «На шы дзе ці».

У свя точ ным кан цэр це, пад рых та ва ным вы ха ван ца-
мі шко лы, змаг лі паў дзель ні чаць і гле да чы. Пад кі раў-
ніц твам Дзе да Ма ро за і Сня гур кі па між вы ступ лен ня мі 
юных та лен таў усе пры сут ныя друж на ад праў ля лі ся ў 
па да рож жа па све це. Уста ва лі з мес цаў і на мі гі па-
каз ва лі, як на лы жах ру ха юц ца ў Анг лію, пас ля на аў-
та ма бі лі на кі роў ва юц ца ў Аф ры ку, на цяг ні ку едуць у 
Ла цін скую Аме ры ку...

119 вы ха ван цаў шко лы — гэ та ў асноў ным дзе ці са 
звы чай ных сем' яў. Больш за па ло ву на ву чэн цаў бі наў-
раль на пра тэ за ва ныя — ус пры ма юць гу кі пры да па мо-
зе су час ных ліч ба вых слу ха вых апа ра таў.

— На стаў ні кі зай ма юц ца з дзець мі ў гру пах, па-
рах і ін ды ві ду аль на. Для пра цы ка рыс та юц ца роз-
ны мі срод ка мі, у тым лі ку і ўлас ны мі пра грам ны мі 
пра дук та мі, рас пра ца ва ны мі пе да го га мі шко лы. У 
2011 го дзе ў шко ле па чаў ся экс пе ры мент па вы-
ву чэн ні дзець мі з па ру шэн ня мі слы ху бе ла рус кай 
мо вы — ця пер гэ та адзін з асноў ных прад ме таў 
у школь най пра гра ме, — рас ка за ла Га лі на ГУР-
БО, ды рэк тар спе цы яль най агуль на аду ка цый най 
шко лы-ін тэр на та.

Мі ха іл Жураўкоў па да рыў школь ні кам спе цы яль ныя 
раз ві ва ю чыя гуль ні, якія да па мо гуць ім лепш асвой ваць 
роз ныя прад ме ты. Ён вы со ка аца ніў пра цу пе да го гаў і 
да сяг нен ні на ву чэн цаў:

— Гэ тая шко ла — прык лад не толь кі для Бе ла ру сі, 
але і для ін шых кра ін. Тут ёсць уні каль нае аб ста ля ван-
не, якое да па ма гае на ву чэн цам не прос та пры ста са-
вац ца да жыц ця, а стаць паў на вар тас ным удзель ні кам 
са цы яль на га жыц цё ва га пра цэ су.

Іры на СІ ДА РОК. 

— Мы кла по цім ся пра тое, каб ма лень кія гра ма-
дзя не Бе ла ру сі жы лі ў цяп ле і да стат ку, атрым-
лі ва лі но выя ве ды, ву чы лі ся да бры ні і муж нас ці, 
заў сё ды зна хо дзі лі аба ро ну і да па мо гу з бо ку 
да рос лых, — та кі мі сло ва мі ві таў учо ра стар шы ня 
Іў еў ска га рай вы кан ка ма Аляк сандр БУ ЛАК дзя-
цей, якія пры еха лі на на ва год няе даб ра чын нае 
свя та ў ся дзі бу дзе да Зім ні ка і ба бы За ві ру хі ў 
вёс цы За лей кі.

Гэ та бы ла цэнт раль ная па дзея даб ра чын най ак цыі 
«На шы дзе ці», якую мяс цо выя ра бот ні кі куль ту ры і аду-
ка цыі ўжо тра ды цый на ла дзяць у ка зач най ся дзі бе для 
ма лень кіх на вед валь ні каў са шмат дзет ных і ма ла за бяс-

пе ча ных сем' яў, сі рот, ін ва лі даў, вы ха ван цаў са цы яль на-
пе да га гіч на га цэнт ра і дзі ця ча га до ма ся мей на га ты пу, 
на ву чэн цаў — пе ра мож цаў твор чых кон кур саў і спар тыў-
ных спа бор ніц тваў.

Свя та ў За лей ках атры ма ла ся на сла ву! 159 хлоп-
чы каў і дзяў ча так зве да лі за хап ляль ныя пры го ды на 
ча роў най сцеж цы, су стрэ лі ся з жы ха ра мі ка зач на га ле-
су — вя до мы мі фальк лор ны мі пер са на жа мі, па гля дзе лі 
спек такль пад ад кры тым не бам і, зра зу ме ла, атры ма лі 
са лод кія па да рун кі ад Дзе да Ма ро за, у якас ці «спон са-
раў» яко га вы сту піў ра ён ны бюд жэт. А мяс цо выя ра мес-
ні кі вы ра бі лі экс клю зіў ныя су ве ні ры.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchіk@zvіazda.by

КАБ ЯНЫ ЎСМІ ХА ЛІ СЯ!..
Даб ра чын ная на ва год няя ак цыя пра цяг ва ец ца

Гэ тыя свя ты цу даў з'яў ля юц ца ад-
ны мі з га лоў ных па дзей рэс пуб лі-
кан скай на ва год няй даб ра чын най 
ак цыі «На шы дзе ці» ў рэ гі ё нах. На 
ёл кі бы лі за про ша ныя хлоп чы кі і 
дзяў чат кі са шмат дзет ных і ма ла-
за бяс пе ча ных сем' яў, сі ро ты, ін ва лі-
ды, а так са ма пе ра мож цы алім пі яд, 
твор чых кон кур саў і спар тыў ных 
спа бор ніц тваў, ак ты віс ты гра мад-
скіх дзі ця чых ар га ні за цый.

«НА ВА ГОД НІ ВЕР НІ САЖ» 
У БА РЫ СА ВЕ

Даб ра чын нае свя та «На ва год ні вер-
ні саж» прай шло ў Ба ры са ве з удзе лам 
стар шы ні Мі набл вы кан ка ма Ся мё на 
ША ПІ РЫ. Уся го на яго з'е ха ла ся 900 ча-
ла век ва ўзрос це ад 8 да 16 га доў з усіх 
кут коў Мін шчы ны. Ся мён Ба ры са віч па-
він ша ваў удзель ні каў з Но вым го дам і Ка-
ля да мі, а так са ма ўру чыў ім па да рун кі.

У гэ ты дзень на ву лі цах Ба ры са ва дзе-
ці маг лі знай сці шмат за баў. Для іх пра-
ца ва лі гуль ня выя пля цоў кі, Дзед Ма роз 
са Сня гур кай ды ка зач ны мі пер са на жа мі 
ла дзі лі роз ныя кон кур сы, спа бор ніц твы. 
А ў Па ла цы куль ту ры імя М. Гор ка га ад-
быў ся тэ ат ра лі за ва ны па каз па ма ты вах 
каз кі «Шчаў ку нок». Упер шы ню ў ме жах 
ме ра пры ем ства па іні цы я ты ве ўпраў-
лен ня аду ка цыі абл вы кан ка ма прай шло 
ўра чыс тае ўша на ван не най леп шых на ву-
чэн цаў рэ гі ё на: 25 хлоп чы каў і дзяў ча так 
уда сто е ны зван ня «Ву чань го да Мін скай 
воб лас ці—2015».

ЛІХ ТА РЫ КІ ДАБ РА 
Ў ГО МЕ ЛІ

Вы ні кі ак цыі «Дзе ці — дзе цям» пад-
вя лі на га лоў най на ва год няй ёл цы Го-
мель шчы ны.

26 вя ліз ных па кун каў, якія пры вез лі 
ў аб лас ны цэнтр дэ ле га цыі кож на га з 
ра ё наў, хут ка бу дуць пе ра да дзе ны тым 
юным жы ха рам воб лас ці, якія ма юць у 
іх са мую вя лі кую па трэ бу: вы ха ван цам 
дзі ця чых да моў і ма лень кім хво рым у ля-
чэб ных уста но вах.

У кож най па да рач най скры ні — кні-

гі, па злы, кан цы ляр скія та ва ры, гуль ні, 
мяк кія цац кі, кан струк та ры... Школь ні кі 
збі ра лі гэ тыя раз на стай ныя прад ме ты з 
упэў не нас цю, што яны аба вяз ко ва спат-
рэ бяц ца. Да рэ чы, як і доб рыя спра вы, 
спра ва зда чу якім ла дзі лі пад час аб лас-
ной ёл кі. Дзе ці, якія ста лі ўдзель ні ка мі 
на ва год ня га спек так ля, за паль ва лі «ліх-
та ры кі даб ра» і ад на ча со ва рас каз ва лі 
пра ста ноў чыя ўчын кі, якія атры ма ла ся 
здзейс ніць сё ле та. Стар шы ня Го мель-
ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір ДВОР-
НІК па дзя ка ваў дзе цям за тое, што сва і мі 
пос пе ха мі — ка лек тыў ны мі і аса біс ты мі 
— яны пра слаў ля юць воб ласць:

— Пры ем на, што па якас ці аду ка цыі, 
па коль кас ці за ва я ва ных на шы мі дзець мі 
дып ло маў Го мель ская воб ласць лі чыц ца 
ад ной з най леп шых у кра і не. Дзе ці — са-
мае да ра гое, што ў нас сён ня ёсць. Гэ та 
на ша бу ду чы ня. Та му хо чац ца па жа даць 
ім зда роўя, твор час ці, даб ра бы ту, каб у іх 
бы ла толь кі свет лая бу ду чы ня. Свят ло ад 
ва шых доб рых спраў, доб ра ах вот ніц кай 
дзей нас ці, са цы яль ных пра ек таў зра бі-
ла на ва год нія аг ні яшчэ больш яр кі мі, а 
да сяг нен ні ўвай шлі ў гіс то рыю. Кож ны 
год па кі дае за са бой шэ раг рэа лі за ва-
ных пра ек таў, на бы тыя сяб роў скія су вя зі і 
пры ем ныя мо ман ты. Ня хай і ў на ступ ным 
го дзе пе рад ва мі ад кры юц ца но выя маг-
чы мас ці, ска ра цца но выя вяр шы ні.

Дзе ся ці вуч ням — пе ра мож цам і лаў-
рэ а там між на род ных, рэс пуб лі кан скіх, 
аб лас ных твор чых кон кур саў — з рук 
гу бер на та ра да ста лі ся каш тоў ныя па да-
рун кі. Ан ге лі на Па рхо мен ка пры еха ла на 
свя та з Ка лін ка віч. Яна — ся род лі да-
раў кра і ны ў спар тыў ным ары ен та ван ні. 
Дзяў чы на га во рыць, што спорт ёй у ву чо-
бе не пе ра шка джае — у дзён ні ку толь кі 
вы дат ныя ад зна кі.

Яра слаў Да ні лен ка зай ма ец ца ў Го-
мель скім аб лас ным эко ла га-бія ла гіч ным 
цэнт ры дзя цей і мо ла дзі. Яго на ву ко выя 
ра бо ты па геа ба та ні цы і эка ло гіі за ўва жа-
ны і на рэс пуб лі кан скім уз роў ні:

— Пры ем на, што нас уз на га ро дзі лі, гэ-
та дае ма ты ва цыю на но выя да сяг нен ні, 
на ўдзел у но вых пра ек тах і кон кур сах.

1400 дзя цей пры ня лі ўдзел у гу бер на-
тар скай ёл цы, якая прай шла ў Го мель-
скім дзяр жаў ным цыр ку. Агуль ным па-
да рун кам для ўсіх ста ла шоу з удзе лам 

эк за тыч ных жы вёл, ся род якіх мал па, дзі-
каб раз, вярб лю ды і на ват мар скія львы. 
Ну а Сня гур ку на арэ ну пад шчы рыя 
апла дыс мен ты дзя цей вы вез са праўд-
ны слон.

ЧА РАЎ НІЦ ТВА 
КРА І НЫ ОЗ

За рад ча роў ных сіл для но вых здзяйс-
нен няў атры ма лі най леп шыя школь ні кі 
Пры дзвін ня на аб лас ным даб ра чын ным 
свя це ў Ві цеб ску. «Зі мо выя ва ка цыі пры-
но сяць нам ка ляд ныя і на ва год нія свя-
ты, пах ялін кі, упры го жа най гір лян да мі і 
пры го жы мі цац ка мі, па да рун кі. Тут сён ня 
са бра лі ся са мыя леп шыя — тыя, хто сва-
ёй пра цай і ву чо бай услаў ляе ся бе і сваю 
сям'ю, на шу воб ласць, Рэс пуб лі ку Бе ла-
русь», — ві таў гас цей на мес нік стар шы-
ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ.

Га лоў ная ёл ка рэ гі ё на са бра ла ў 
кан цэрт най за ле «Ві цебск» ка ля 1 тыс. 
школь ні каў з роз ных кут коў воб лас ці. 
«Сён ня, каб быць аду ка ва ным ча ла ве-
кам, не да стат ко ва ўмець толь кі чы таць 
і пі саць. Трэ ба ава ло даць і эка на міч най 
пісь мен нас цю, і эка ла гіч най, і кам п'ю тар-
най, і пра ва вой. І тут на да па мо гу пры-
хо дзяць пе да го гі, чый уклад не ацэн ны. 
Дзя ку ю чы вам 104 хлоп чы кі і дзяў чын кі 
на шай воб лас ці сё ле та ста лі сты пен ды-
я та мі фон ду Прэ зі дэн та па са цы яль най 
пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і сту-
дэн таў. Пры ем на, што 80 на шых дзя цей 
ста лі пе ра мож ца мі рэс пуб лі кан скай алім-
пі я ды па роз ных прад ме тах», — ад зна чыў 
на мес нік стар шы ні абл вы кан ка ма.

Дзе ці ста лі гле да ча мі ін тэр ак тыў на-
га мю зік ла «Ча раў ніц тва Кра і ны Оз», 
пад рых та ва на га цэнт рам куль ту ры «Ві-
цебск», па гу та ры лі за свя точ ным ста лом 
і, вя до ма, атры ма лі на ва год нія па да рун кі. 
Як за ўва жы ла ад на з гас цей з По лац-
ка, ву ча ні ца гім на зіі №1 Ма рыя Які ма ва, 
якая тра пі ла на та кое ме ра пры ем ства 
ўпер шы ню, у лю бым уз рос це гэ тае свя та 
за ста ец ца са мым доў га ча ка ным, та му 
што до рыць над зею і ве ру ў цуд. Пе да-
гог Цэнт ра твор час ці дзя цей і мо ла дзі 
Пер ша май ска га ра ё на Ві цеб ска Ма ры на 
Ба ра ноў ская да да ла, што ве ра ў цу ды і 

са міх дзя цей пе ра тва рае ў ча раў ні коў, 
здоль ных здзіў ляць, да ся гаць не ве ра год-
ных вяр шы няў, да ючы прык лад ін шым.

ПЯ РО ЖАР-ПТУШ КІ
Гас ця мі даб ра чын на га на ва год ня га 

свя та ў Брэс це ста лі 450 дзя цей з усіх 
ра ё наў воб лас ці.

На ву чэн цы Брэсц ка га цэнт ра ма ла-
дзёж най твор час ці пад рых та ва лі для сва-
іх ад на год каў ка зач ны спек такль «Но вы 
год і пя ро Жар-птуш кі», тан ца валь на-за-
баў ляль ную пра гра му ка ля ёл кі. Кож нае 
дзі ця атры ма ла са лод кі па да ру нак. «У 
гэ тыя свя точ ныя дні мы па він ны зра біць 
усё маг чы мае, каб дзе ці не ад чу ва лі ся бе 
адзі но кі мі, аб дзе ле ны мі кло па там. Асаб-
лі вая ўва га на да ец ца сі ро там і тым, у ка-
го праб ле мы са зда роў ем. У Брэсц кай 
воб лас ці ў ак цыі «На шы дзе ці» возь муць 
удзел больш за 30 тыс. хлоп чы каў і дзяў-
чы нак. Мы на ве да ем іх у сем' ях, уста но-
вах аду ка цыі і ахо вы зда роўя. Прад пры-
ем ствы, ар га ні за цыі і біз нес ме ны рэ гі-
ё на так са ма ак тыў на пры ма юць удзел 
у даб ра чын най ак цыі», — ад зна чыў на 
аб лас ным даб ра чын ным свя це стар шы-
ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана толь 
ЛІС. На пя рэ дад ні Но ва га го да пры ня та 
пад во дзіць вы ні кі. Па вод ле слоў гу бер-
на та ра, 2015-ы для ма лень кіх жы ха роў 
Брэсц кай воб лас ці вы даў ся па спя хо вым. 
Рэ гі ён зай мае лі дзі ру ю чыя па зі цыі па 
вы ні ках цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня, 
рэс пуб лі кан ска га эта пу прад мет ных алім-
пі яд; дру гі год за пар утрым лі вае дру гое 
мес ца ў топ-100 школ кра і ны. Так са ма 
Ана толь Ліс па ве да міў, што ў 2016 го дзе 
ў рэ гі ё не бу дзе рэа лі за ва ны шэ раг са цы-
яль на знач ных пра ек таў. За вер шыц ца 
бу даў ніц тва спаль на га кор пу са дзі ця ча га 
рэ абі лі та цый на га цэнт ра «То нус», ін фек-
цый на га кор пу са аб лас ной баль ні цы (дзе 
ў тым лі ку бу дзе пра ца ваць дзі ця чае ад-
дзя лен не), дзі ця ча га са да-шко лы ў Брэс-
це. Так са ма бу дуць вы дзе ле ны срод кі на 
ўзвя дзен не дзі ця чых да моў ся мей на га 
ты пу, пра цяг нец ца рэ кан струк цыя брэсц-
ка га тэ ат ра ля лек.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 
Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, 

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

�

На шы дзе ціНа шы дзе ці  ��

ЦУ ДЫ ЗДАРАЮЦЦА
Аб лас ныя га лоў ныя ёл кі прай шлі ўчо ра на Мін шчы не, Го мель шчы не, Ві цеб шчы не і Брэст чы не

Учо ра па да рун кі 
ў Мін скі га рад скі 
цэнтр ме ды цын скай 
рэ абі лі та цыі дзя цей 
з псі ха не ўра ла гіч-
ны мі за хвор ван ня мі 
пры вёз стар шы ня 
КДБ Ва ле рый 
ВА КУЛЬ ЧЫК. 
«Усмеш кі 
на шчас лі вых тва рах 
ма ле чы не па кі да юць 
абы яка вы мі. Дзе ля 
ча го мы пра цу ем? 
Дзе ля бу ду чы ні 
на шых дзя цей, 
каб яны жы лі 
ў сва бод най 
і не за леж най кра і не, 
бы лі шчас лі выя», — 
за ўва жыў Ва ле рый 
Ва куль чык. Цэнт ру 
рэ абі лі та цыі су пра цоў ні кі 
ка мі тэ та пе рад алі мэб лю, 
на бы тую за срод кі ор га наў 
дзяр жаў най бяс пе кі.

Ды рэк тар Ін фар ма цый на-
ана лі тыч на га цэнт ра Аляк сей 
ДЗЕР БІН на ве даў Ру дзен скую 
да па мож ную шко лу-ін тэр нат для 
сі рот і дзя цей, што за ста лі ся без 
апе кі баць коў. Для ўста но вы за-
ку пі лі тэх ні ку і ін шыя не аб ход ныя 
рэ чы. А вы ха ван цаў ста ліч на га 
дзі ця ча га до ма №7 па він ша ваў 
стар шы ня праў лен ня Бан ка раз-

віц ця Сяр гей РУ МАС (два га ды 
та му ар га ні за цыя ўзя ла шэф ства 
над гэ тым дзі ця чым до мам).

На га лоў най праф са юз най 
ёл цы ў Двар цы куль ту ры праф-
са юзаў учо ра са бра лі амаль 
паў ты ся чы дзя цей. Ся род іх — 
вы ха ван цы дзі ця чых да моў, са-
цы яль ных пры тул каў, ма лыя са 
шмат дзет ных сем' яў. Стар шы ня 
ФПБ Мі ха іл ОР ДА, які так са ма 
пры сут ні чаў на ўра чыс тым ме ра-
пры ем стве, ад зна чыў, што, каб 
зла дзіць гэ та свя та, свой унё сак 
зра бі лі мно гія ра бот ні кі на шай 
кра і ны. «Да рос лыя ча ка юць Но-
вы год не менш, чым дзе ці, каб 

спраў дзіць іх над зеі і ма ры». Ужо 
больш за дзе сяць га доў фе дэ-
ра цыя пра во дзіць даб ра чын ную 
ак цыю «Праф са ю зы — дзе цям». 
Агуль ная су ма шэф скай да па мо-
гі з 2002 го да скла ла больш за 
29 міль яр даў руб лёў (без улі ку 
фі нан са вай пад трым кі для пад-
рых тоў кі ма лых да шко лы). У пе-
ры яд на ва год ніх і ка ляд ных ме-
ра пры ем стваў 2014-2015 га доў 
праф са ю зы аха пі лі 175 дзі ця чых 
уста ноў і вы дат ка ва лі на іх па-
трэ бы больш за ча ты ры міль яр-
ды руб лёў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

НА ЛЫ ЖАХ У АНГ ЛІЮ, 
НА АЎ ТА МА БІ ЛІ — 

У АФ РЫ КУ
Дзе ці з па ру шэн ня мі слы ху 

па да рож ні ча лі і спя ва лі праз жэсты

НЕ ПРОС ТА ШЭ ФЫ, А СЯБ РЫ

Фо та Да р'і Рэвы.

СПЯ ШАЙ ЦЕ СЯ РА БІЦЬ ДА БРО!
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Радзіме служыць!Радзіме служыць!  ��

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  ��

ІН ТЭР АК ТЫЎ НАЯ МА ТЭ МА ТЫ КА
У БДУ за пу шча ны но вы ін тэ гра ва ны аду ка цый ны пра-
ект «QualіMe» (qualі.me/#about). Су час ная ін тэр ак тыў ная 
ін тэр нэт-пля цоў ка пры зна ча на для тых, хто за хоп ле ны 
ма тэ ма ты кай.

З да па мо гай сай та мож на бу дзе лік ві да ваць пра бе лы пры 
вы ву чэн ні ад па вед ных раз дзе лаў ма тэ ма ты кі, пад рых та вац ца 
да зда чы эк за ме наў за курс ба за вай і ся рэд няй шко лы, а так са-
ма да цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня. Акра мя та го, у сту дэн таў 
бу дзе маг чы масць са ма стой на вы ву чаць асно вы вы шэй шай 
ма тэ ма ты кі, а ў на стаў ні каў і вы клад чы каў — рас пра цоў ваць 
якас ныя пе да га гіч ныя тэс ты.

Ін тэр нэт-рэ сурс уклю чае ў ся бе тры тэ ма тыч ныя руб ры кі: 
«Ін тэр ак тыў ны да вед нік па ма тэ ма ты цы» (helpy.qualі.me/), «Ін-
тэр ак тыў ны аду ка цый ны рэ сурс для пра цы з тэс та мі» (testy.qualі. 
me /) і «Раз лік і ана ліз тэс та вых ха рак та рыс тык» (tester.qualі.me/). 
Струк ту ра пер шай руб ры кі скла да ец ца з раз дзе лаў: «Да ве дач ны 
ма тэ ры ял», «Пры кла ды», «Звяр ні це ўва гу» і «Ма дэ лі». Ка рыс-
таль ні кам дру гой ста рон кі пра па ну юц ца тэс ты, пры зна ча ныя для 
са ма на ву чан ня і ка рэк цыі ве даў: для школь ні каў, вы пуск ні коў 
школ і абі ту ры ен таў — за курс ма тэ ма ты кі ся рэд няй шко лы, а 
для сту дэн таў ВНУ — за курс асноў вы шэй шай ма тэ ма ты кі. А 
трэ цяя ста рон ка вэб-сай та на ву чыць па рад ку раз лі ку і ана лі зу 
тэс та вых ха рак та рыс тык.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by


