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Лю боў да лю дзей — гэ та і ёсць тыя 
кры лы, на якіх ча ла век па ды ма ец ца 
вы шэй за ўсё. Гэ тыя сло вы вя до ма-
га кла сі ка Мак сі ма Гор ка га я пры га-
да ла, ка лі па зна ё мі ла ся з Ві я ле тай 
Бан ко віч і яе гіс то ры яй. Апош нім ча-
сам у дзяў чын кі ні бы вы рас лі кры лы.
Кож ную ра ні цу яна пра чы на ец ца 
з ра дас ным ча кан нем цу ду і пы та ец-
ца: «Ма ту ля, а сён ня ты за зі ра ла ў 
паш то вую скры ню?»

Не так даў но Ві та за ха пі ла ся пост кро сін-
гам. Усё па ча ло ся з та го, што ся бар сям'і 
рас ка за ла ў са цы яль ных сет ках пра дзяў-
чын ку з асаб лі вас ця мі раз віц ця і па пра сі ла 
пад тры маць яе. Мност ва лю дзей з за да-
валь нен нем ад гук ну лі ся, і ўжо праз не ка-
то ры час Ві я ле це ста лі пры хо дзіць ліс ты 
з роз ных кут коў све ту. Кож нае па слан не
дзяў чын ка чы тае з асаб лі вым тра пя тан нем
і ўва гай. Для Ві я ле ты гэ та не прос та ма люн кі, 
а адзі ная на сён няш ні мо мант маг чы масць 
«па бы ваць» у роз ных га ра дах і кра і нах. На 
іх пе рад Ві тай «рас па сці ра юц ца» аб ша ры 
Ра сіі, Укра і ны, Кыр гыз ста на, Азер бай джа-
на, Ар ме ніі, Бель гіі, Гер ма ніі. Дзя ку ю чы 
паш тоў кам дзяў чын ка ўба чы ла, на прык лад, 
Мас коў скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт на Ва раб'-
ё вых го рах, ура зі ла ся не звы чай най пры га-
жос цю Ка рэль ска га краю і на ват «апы ну ла-
ся» ка ля пад нож жа га ры Ара рат.

Мно гія па ды шлі да па слан ня твор ча 
і зра бі лі паш тоў кі сва і мі ру ка мі. Ча сам 
у кан вер це пры хо дзяць і ліс ты, што вя лі-
кая рэд касць у наш час. «Да ра гая Ві я ле та! 
У ця бе вель мі пры го жае імя, ты ўні каль ная, 
вы дат ная, прос та су пер! Пос пе хаў та бе 
ў жыц ці. У ця бе бу дзе ўсё доб ра!» — пі шуць 
дзве дзяў чын кі з Пер мі, Ка ця і Па лі на.

Але з ве лі зар най коль кас ці паш то вак 
Ві та вы лу чае са мую лю бі мую — з мі лым 
во жы кам, та му што вель мі лю біць жы вёл. 
Ле тась сям'я аб за вя ла ся но вым сяб рам.

— Ад ной чы мы з ма май вяр та лі ся да-
до му з пра гул кі і знай шлі каля пад' ез ду 
ма лень кае ка ця ня. Яно бы ло па ра не нае, 
і мы прос та не змаг лі прай сці мі ма, — ус-
па мі нае Ві ё ла.

Гас па да ры на кар мі лі, аба грэ лі і пры ла-
шчы лі но ва га чле на сям'і, а ён, у сваю чар гу, 
ад пла ціў сва ёй лю боўю: ка лі дзяў чын цы сум-
на або прос та дрэн ны на строй, Фё дар (так 
на зва лі га да ван ца) уса джва ец ца на ка ле ні
і па чы нае «пад пра цоў ваць псі ха тэ ра пеў там».

Усе, хто зна ё міц ца з гэ тай цу доў най 
дзяў чын кай, ад кры ва юць яе як ці ка ва га

 

і роз на ба ко ва га ча ла ве ка, які мае не злі-
чо ную коль касць хо бі. Боль шую част ку 
воль на га ча су зай мае ма ля ван не, і час цей 
за ўсё на аль бом ных ліс тах юнай мас тач кі 
з'яў ля юц ца яе лю бі мыя по ні. У бу ду чы ні 
Ві та ма рыць стаць муль ты плі ка та рам і ўжо 
за раз вы нош вае ідэю для свай го тво ра.

Ся род шмат лі кіх за хап лен няў Ві я ле ты 
знай шло ся мес ца і hаnd mаdе. Дэ ку паж, 
кан за шы, ва лен не, вы ра бы з бі се ру — што 
толь кі не ро бяць яе ўме лыя ру кі! І ўся му 
гэ та му яе ву чыць пе да гог цэнт ра твор час-

ці «Ма ла дзік» Тац ця на 
Ба ляс ла ваў на Ра ма но віч. 
Да рэ чы, ра бо ты юнай ру-
ка дзель ні цы не ад ной чы 
бы лі ад зна ча ныя дып ло-
ма мі на ра ён ных і аб лас-
ных кон кур сах.

Ак тыў нас ці і ап ты міз-
му Ві я ле ты мож на па зай-
з дрос ціць. Па су бо тах дзяў-
чына зай ма ец ца ма ля ван-
нем, му зы кай і шаш ка мі. 
Яе час та за пра ша юць на 
роз ныя ме ра пры ем ствы. 
На прык лад, яе ча роў ны го-

лас гу чаў на ма ла дзёж ным пра ва слаў ным 
даб ра чын ным ба лі «Стрэ чан не» ў Па ла цы 
куль ту ры. Не ўза ба ве пла ну ец ца яшчэ не-
каль кі вы ступ лен няў пе рад дзець мі з асаб-
лі вас ця мі раз віц ця. А ня даў на Ві та за пі са ла 
пес ню на анг лій скай мо ве, якую бу дзе вы-
кон ваць у Мін ску ў рам ках пра ек та, ар га ні-
за ва на га Бе ла рус кім дзі ця чым хос пі сам.

Ка лі неш та не атрым лі ва ец ца і хо чац ца 
апус ціць ру кі, Ві я ле та ўспа мі нае цёп лыя і 
ду шэў ныя сло вы з са ма роб най паш тоў кі, 
да сла най ёй з Бель гіі: «Не пе ра ста вай ма-
рыць, атрым лі вай за да валь нен не ад сва іх 
хо бі, раз ві вай ся і не зда вай ся ні ко лі. Тры-
маю за ця бе свае ку лач кі».

Ця пер ма ры і мэ ты дзяў чын кі ста лі 
больш рэ аль ны мі дзя ку ю чы но вай спе цы-
яль най ка ляс цы, срод кі на якую збі ра лі ся 
амаль год. На прось бу сям'і ад гук ну лі ся не 
толь кі су ай чын ні кі, але і гра ма дзя не ін шых 
кра ін. І гэ та не дзіў на, бо мі ла сэр насць не 
ве дае ме жаў.

Іры на БУБ НО ВА, 
ву ча ні ца 10 кла са СШ №12 

г. Ма ла дзеч на.

У цэнтр твор час ці дзя цей і мо-
ла дзі «Ма ла дзік» яго пры вёў та та 
Ві таль Ста ні сла ва віч, які кі руе гурт-
ком «Тэх ніч нае ма дэ ля ван не». Пер-
шую ма дэль — ка ра бель з плас ты ку 
— пя ці га до ва му Ар цё му да па ма га лі 
ра біць ста рэй шыя і больш во пыт-
ныя на ву чэн цы. З ча сам хлоп чык 
так за ха піў ся ма дэ ля ван нем, што 

стаў на вед ваць і ін шыя гурт кі пад 

кі раў ніц твам Мі ка лая Мі ка ла е ві ча 

Хрэ шчы ка. У два нац цаць га доў 

юнак стаў кан ды да там у май стры 

спор ту. А ня даў на вы ка наў нар ма-

тыў май стра спор ту і пры яго па-

цвяр джэн ні атры мае гэ тае зван не.

За дзе сяць га доў Ар цём са браў 
вя лі кую коль касць уз на га род: 

35 ме да лёў, 6 куб каў, ка ля 100 гра-

мат. Не ад на ра зо ва ўдзель ні чаў у 

рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц твах, а 

ле тась стаў пры зё рам чэм пі я на ту 

Еў ро пы па стэн да вым ма дэ ліз ме.

Ка лі я па пра сі ла Ар цё ма пад лі-

чыць зароб ле ныя ім ма дэ лі, ён на 

хві лі ну за ду маў ся, уяў ля ю чы свой 

«флот», але ў вы ні ку ад ка заў: «Вель-

мі шмат, іх не рэ аль на пад лі чыць».

— Усім, хто пла нуе за няц ца ма-

дэ ля ван нем, я ха чу па жа даць цярп-

лі вас ці, та му што без яе ў та кой 

спра ве не абы сці ся, — ка жа юнак.

Каб па бу да ваць адзін ка ра бель, 

па трэ бны год, а то і два. Так, шмат 

ча су не аб ход на, каб зра біць поў ную 

ко пію, паў та рыць кож ную дэ таль да 

дро бя зяў, а іх мо жа на ліч вац ца да 

трох сот. Да та го ж, усё трэ ба зра-

біць аку рат на і якас на.

— Перш чым па чы наць ра бо ту, 
я вы ву чаю ін фар ма цыю пра рэ аль-
ны ка ра бель: год па бу до вы, у якіх 
біт вах удзель ні чаў і г. д. По тым ідзе 

чы тан не чар ця жа. Асаб лі вую ўва гу 

трэ ба на даць ко ле рам і дроб ным 

дэ та лям, — рас казвае Ар цём.

А яшчэ юнак ро біць дыя ра мы — 

аб' ём ныя вы явы ба таль ных сцэн. 

Ад на з апош ніх ра бот — рэ кан-

струк цыя мар ско га пор та з пры ча-

ла мі, ка раб ля мі, экі па жам і па рус-

ным пар ту галь скім суд нам «Sаgrеs» 

у цэнт ры. З гэ тай дыя ра май Ар цём 

Шах но стаў пе ра мож цам пер шын-

ства Мін ска і Мін скай воб лас ці па 

суд на ма дэль ным спор це «Аба рон-
ца Ай чы ны — 2017».

За раз Ар цём збі рае ма дэль аме-

ры кан ска га ка раб ля «Ары зо на» 

і мае на мер удзель ні чаць у чэм пі я-

на це све ту.

Акра мя ма дэ ля ван ня юнак зай ма-

ец ца пляж ным ва лей бо лам, аба ра няе 

го нар шко лы ў ра ён ных тур ні рах.

— Не ку ру і ні ко му не раю, вы бі-

рай це спорт і ак тыў ны ад па чы нак! — 

за клі кае ад на год каў да зда ро ва га 

ла ду жыц ця наш ге рой.

Ан ге лі на ВА РА ТЫН СКАЯ, 
ву ча ні ца 11 кла са СШ №11

г. Ма ла дзеч на.

Пра гул ка — вы дат ны за ня так, каб вы рвац-
ца з су свет на га па ву цін ня. Ты шпа цы ру еш 
па «Брад веі» (так ма ла дзе чан цы на зы ва-
юць пе ша ход ную ву лі цу), у слу хаў ках гу-
чыць лю бі мая му зы ка, а ў га ла ве лу на юць 
дум кі: як жа доб ра ва кол, які ж пры го жы 
наш парк з да рож ка мі, не вя лі кі мі ва да ёма-
мі. Го рад ажы вае, ка лі на ву лі цу вы хо дзіць 
мо ладзь: гу та раць, іг ра юць на гі та ры, спя-
ва юць, тан цу юць і не толь кі!

Вы б толь кі ба чы лі, якія «вы кру та сы» на ве ла-
сі пе дах мо гуць вы раб ляць на шы юныя ма ла дзе-
чан цы: скач кі, па ва ро ты і куль бі ты на «жа лез ным 
ка ні» пры му ша юць мі на коў за мі раць у за хап-
лен ні! Ад но з су час ных за хап лен няў мо ла дзі 
на зы ва ец ца BMХ. Да слоў на гэ тая аб рэ ві я ту ра 
азна чае «ве ла сі пед ны мо та эк стрым». Эк стрэ-
маль нае ве ла ва джэн не ўпер шы ню з'я ві ла ся ў 
70-я га ды ХХ ста год дзя ў Аме ры цы, а з 2008 
го да ВМХ лі чыц ца алім пій скім ві дам спор ту.

Ад ным з яр кіх прад стаў ні коў гэ тай ма ла-
дзёж най куль ту ры з'яў ля ец ца Ан тон Каў бас-
ка, адзі нац ца ці клас нік ма ла дзе чан скай гім на-
 зіі №7. Ён у «сяд ле» ўжо тры га ды. Па чы наў з 
са мых прос тых тру каў, а ця пер у яго ар се на-
ле іх больш за сто, і ста но віц ца ўсё больш. Не 
ста яць на мес цы, а па сту по ва ру хац ца на пе рад 
да па ма гае прык лад ка лі фар ній скіх рай да раў 
Stеvіе Сhurсhіll, Brаndоn Bеgіn, Dіllоn Llоуd, 
Сhаd Kеrlеу і мно гіх ін шых.

Са праўд ным асам Ан тон з'яў ля ец ца ў та кім 
кі рун ку, як strееt-rіdіng. Для вы ка нан ня тру каў 
ён вы ка рыс тоў вае лаў кі, пры ступ кі, па рэ нчы, 
да хі і г. д. Каб ба чыць пра грэс у ка тан ні, дзя-
ліц ца во пы там і за хоў ваць ві дэа на па мяць, 
юнак за вёў свой ка нал на YоuTubе.

Ве ла сі пе ды для гэ та га ві ду спор ту ад роз ні-
ва юц ца ад звы чай ных. У іх па лег ча ная і ніз кая 
ра ма, не вя лі кія ко лы, а руль мо жа па ва роч-
вац ца больш за 360 гра ду саў. Ад но з га лоў-
ных ад роз нен няў — геа мет рыя, якая да зва ляе 
раз мяр коў ваць на груз ку.

— Мно гія пы та юц ца, для ча го па трэб ныя 
тыя ці ін шыя пры ла ды ў ма ім ве ла сі пе дзе. На-

прык лад, ад мыс ло выя ўпо ры для ног (пе гі) мы 

вы ка рыс тоў ва ем для вы ка нан ня тру каў або 

для та го, каб сліз гаць па па верх нях прад ме таў, 

— тлу ма чыць Ан тон. — Не ка то рыя ду ма юць, 

што на ім ня зруч на пе ра соў вац ца па ву лі цах. Я 

ска жу, што па го ра дзе, на ад ва рот, хут чэй, бо 

дзе-не будзь мож на ска ра ціць шлях, пе ра ско-

чыў шы це раз пе ра шко ду, не трэ ба спы няц ца 

пе рад бар дзю ра мі і г. д.

Пер шым тур ні рам, у якім Ан тон пры няў удзел 

і ад ра зу пе ра мог, быў між на род ны пра ект Gаmе 

Оf BІKЕ Оnlіnе. Ар га ні за та ры з Ра сіі вы бра лі 
ча ты рох удзель ні каў, і кож ны па 
чар зе пры дум ляў для са пер ні каў 
тру кі, якія яны па він ны бы лі паў та-

рыць на пра ця гу двух су так.

За тым бы ло яшчэ шмат 

дыс тан цый ных кон кур саў, але 

больш за ўсё ўра жан няў па кі нуў 

BMХ кан тэст «Lіttlе Bеlаrussіоn 

Wооdwаrd» у су вя зі з ад крыц цём 
ле тась скейт-пар ку ў Мін ску.

— Рэ аль ныя гле да чы, іх пад-
трым ка, аб ста ля ва ная пля цоў ка 

і толь кі дзве спро бы для ма неў ру — вось гэ та 
бы ло ві до ві шча! Не ча каў, што зай му пер шае 
мес ца ў сва ёй ка тэ го рыі, — дзе ліц ца ўра жан-
ня мі Ан тон.

У род ным го ра дзе ў юна ка шмат ад на дум-
цаў. Бо ка тан не — не толь кі ву чыць тру кі, гэ та 
і ста сун кі, і па езд кі, і но выя зна ём ствы. Юна кі 
імк нуц ца ка тац ца ра зам, дзе ляц ца во пы там і 
ма раць пра скейт-парк. А яшчэ іх усіх аб' яд-
ноў вае зда ро вы лад жыц ця, бо ВМХ — гэ та 
спорт, які раз ві вае фі зіч на і ду хоў на.

Ан ге лі на ПЯТ РОЎ СКАЯ,
ву ча ні ца 10 кла са Ле бе дзеў скай СШ 

Ма ла дзе чан ска га ра ё на.

ЮН КА РЫ, УВА ГА!
Згод на з умо ва мі пра вя дзен ня на ша га твор ча га кон кур су, 

пры ём «проб пя ра» ад юных і ма ла дых ня штат ных аў та раў 
быў за вер ша ны ў па чат ку ме ся ца. Уся го іх па сту пі ла 

не каль кі дзя сят каў. На жаль, не ўсе да сла ныя ра бо ты 
ад па вя да лі за яў ле ным па тра ба ван ням, тым не менш, 

леп шыя з іх з'яў ля лі ся на ста рон ках «Чыр вон кі. Чыр во най 
зме ны» па-за кон кур сам — у якас ці звы чай ных жур на лісц кіх ма тэ ры я лаў. Па 

тра ды цыі пэў ная коль касць «проб пя ра» па сту пі ла ў апош ні мо мант. Та му ў на ступ ных 
ну ма рах ма ла дзёж на га да дат ку мы пра цяг нем дру ка ваць най леп шыя з іх. На гад ва ем, 

што вы ні кі кон кур су бу дуць пад ве дзе ны да па чат ку ўступ най кам па ніі, каб пе ра мож ца 
ці пе ра мож цы, ка лі яны сё ле та збі ра юц ца па сту паць на жур фак, змаг лі апроч па мят ных 

пры зоў атры маць ад рэ дак цыі яшчэ і рэ ка мен да цыю, а ін шыя ўдзель ні кі — пуб лі ка цыі для 
свай го парт фо ліа. Са чы це за «Чыр вон кай. Чыр во най зме най»!

ТЫЯ ПАШ ТОЎ КІ —
ЯК КРЫ ЛЫ ДЛЯ МА РЫ

ПРА АЎ ТА РА
— У мя не ёсць не каль кі хо бі. Ад но з іх — жур на-

ліс ты ка, якой зай ма ю ся ўжо два га ды, — рас каз вае 
16-га до вая аў та рка. — Так са ма ў воль ны ад ву чо бы 
час пля ту бі сер. Гэ та ча роў на, ка лі ха а тыч на рас кі да ны 
бі сер пе ра ўтва ра ец ца ў неш та пры го жае! Ле там я вель-
мі люб лю па да рож ні чаць. Ні ко лі не за бу ду, як мы ез дзі лі 
на эк скур сію ў Маск ву, на ве да лі ся дзі бу Ся рэд ні ко ва, 
дзе не ка лі пра во дзіў свае лет нія ка ні ку лы Мі ха іл Юр' е-
віч Лер ман таў, а ў на шы дні пра хо дзі лі здым кі се ры я ла 
«За кры тая шко ла». З кож на га па да рож жа я вяр та ю ся 

з фо та здым ка мі, пе ра ва гу ад даю мак ра здым цы.

ЭК СТРЫМ НА ДВУХ КО ЛАХ

ПРА АЎ ТА РА
Са ма ся бе 16-га до вая аў та рка лі чыць твор чай асо-

бай: спя вае, ле тась скон чы ла му зыч ную шко лу па кла се 
фар тэ пі я на.

— За хап ля ю ся пры ро дай, асаб лі ва люб лю за ха ды 
сон ца. Імк ну ся за ха ваць усю пры га жосць ва кол ся бе 
на фо та. Жы ву па прын цы пе: кож ны дзень — гэ та твой 
вы бар! І ён за мной! — ка жа Ан ге лі на. У бу ду чым яна 

ма рыць стаць жур на ліс там.

ПРА АЎ ТА РА
Гэ та ўжо дру гая па лі ку ра бо та 17-га до вай аў та ркі на наш твор-

чы кон курс (умо ва мі яго пра вя дзен ня гэ та да зва ля ец ца). На га да ем, 
сё ле та дзяў чы на збі ра ец ца па сту паць на жур фак.

— Мне па да ба ец ца шу каць но вых ге ро яў, пра якіх ці ка ва пі саць і, 
спа дзя ю ся, чы таць, — га во рыць Ан ге лі на. — Пра ся бе ма гу да даць, 
што люб лю чы таць тво ры анг лій скіх пісь мен ні каў, асаб лі ва Ма рыі 
Ка рэ лі. Слу хаю кла сі ку ро ка: «Queen», «The Beatles», «Scorpіons», 

«Pіnk Floyd» і г. д.

ПЕ РА МОЖ НЫ «ФЛОТ» АР ЦЁ МА
...На кар ме ка раб ля лу нае 

сцяг. Вы ра та валь ныя шлюп кі, 

гар ма ты, ка та пуль ты, 

ка та ры — усё га то ва, і, зда ец ца, 

вось-вось італь ян скі крэй сер 

«По ла» спус ціц ца

на мар скую роў нядзь і зноў, 

як у ча сы Дру гой су свет най 

вай ны, пры сту піць 

да ва ен ных дзе ян няў. 

Але гэ та га не ад бу дзец ца, 

бо пе рад на мі ўся го толь кі 

дак лад ная ко пія ка раб ля, 

па мен ша ная ў 350 ра зоў, 

якую зра біў юны ма ла дзе ча нец 

Ар цём Шах но.


