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У Бе ла ру сі пра жы вае больш за два 

міль ё ны ча ла век ва ўзрос це ад 14 да 

31 го да. З іх ка ля 900 ты сяч з'яў ля юц-

ца школь ні ка мі. І ў кож на га дзі ця ці — 

свае ін та рэ сы і мэ ты. Адзін ма рыць 

стаць на стаў ні кам, дру гі — бія тла ніс-

там, а трэ ці — ін жы не рам.

Я лі чу, што маг чы масць ува саб ляць у 

жыц цё свае ўлас ныя за ду мы — най-

вя лік шае ба гац це, па да ра ва нае лю-

дзям. Не так важ на, чым ты зай ма еш-

ся, га лоў нае — твая лю боў да гэ тай 

спра вы. Рас ка жу гіс то рыі трох ге ро яў 

з аб са лют на роз ны мі ін та рэ са мі, якія 

пра віль на ска рыс та лі ся ўсі мі да ступ-

ны мі маг чы мас ця мі і, дзя ку ю чы сва ім 

за хап лен ням, за яві лі пра ся бе на ўсю 

кра і ну.

ЯК СТАЦЬ 
ЧЭМ ПІ Ё НАМ

Ма дэ лізм — тэх ніч ны від 

спор ту па вы ра бе па мен ша-

ных ко пій роз най тэх ні кі. 

Шас нац ца ці га до вы Сця пан 

Гіль з Ма ла дзеч на зай ма-

ец ца ім ужо больш за пяць 

га доў. З са ма га дзя цін ства 

хлоп чык лю біў збі раць не-

муд ра ге ліс тыя ца цач ныя тан кі і ма шын кі, 

а ка лі да ве даў ся пра іс на ван не ў цэнт ры 

твор час ці суд на ма дэль на га гурт ка, быў 

ней ма вер на шчас лі вы. Са май пер шай ра-

бо тай юна га кан струк та ра ста ла не вя лі-

кая ко пія са вец ка га ва ен на га са ма лё та.

— Уся го ў мя не ка ля двац ца ці ма дэ ляў. 

У ся рэд нім вы раб прос тай зай мае не каль-

кі тыд няў, а на са мую скла да ную пай шло 

шэсць ме ся цаў, — рас каз вае Сцё па.

За гэ тыя га ды юнак за ва я ваў шмат уз на-

га род. Во сен ню ён за няў пры за вое мес ца на 

між на род ным кон кур се-вы стаў цы стэн да ва-

га ма дэ ліз му «Мінск-2017», у якім пры ма лі 

ўдзел спарт сме ны з Бе ла ру сі, Ра сіі, Літ вы, 

Укра і ны і Гер ма ніі. Гэ ты фэст пра во дзіц ца 

ў на шай кра і не што год і з кож ным ра зам 

збі рае ўсё больш за меж ных гас цей. А яшчэ 

Сця пан быў уз на га ро джа ны дып ло мам дру-

гой сту пе ні ў Куб ку Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

па суд на ма дэль ным спор це «За ла тая во-

сень — 2017».

Але са мым знач ным да сяг нен нем для 

спарт сме на з'яў ля ец ца пе ра-

мо га на пер шын стве Бе ла ру сі 

па суд на ма дэль ным спор це 

«На ві га цыя», на якім Сцё па 

абы шоў сур' ёз ных са пер ні каў з 

усёй кра і ны і стаў бяс спрэч ным 

лі да рам у сва ёй ка тэ го рыі.

За раз юнак пад кі раў ніц-

твам трэ не ра Мі ка лая Хрэ-

шчы ка ак тыў на рых ту ец ца 

да чэм пі я на ту Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь, які прой дзе ле там, а 

за тым пла нуе пры няць удзел 

у чэм пі я на це Еў ро пы. Акра мя за няц ця тэх-

ніч ны мі ві да мі спор ту ў воль ны час, Сця пан 

ву чыц ца іг раць на гі та ры, ста ран на вы ву чае 

фран цуз скую мо ву і рых ту ец ца да па ступ-

лен ня ў Бе ла рус кую дзяр жаў ную ака дэ мію 

авія цыі.

ТВОР ЧАСЦЬ БЕЗ МЕ ЖАЎ
Жыц цё Яны Даў-

бен кі, на ву чэн кі ма-

ла дзе чан скай гім на-

зіі № 10, цес на звя-

за нае з твор час цю. 

Дзяў чын ка іг рае на 

двух му зыч ных ін-

стру мен тах, да ня-

даў ня га ча су з'яў ля-

ла ся са ліст кай хо ру, 

з якім аб' ез дзі ла амаль усю Еў ро пу.

За раз Яна вы сту пае соль на. Апроч та го, 

яна бы ла вя ду чай ра ён ных ме ра пры ем стваў 

«Да жын кі» і «Дзень Не за леж нас ці». Да рэ-

чы, на кож ным з та кіх кан цэр таў збі ра ец ца 

не менш за ты ся чу гле да чоў.

Дзя ку ю чы сва ім та лен там дзяў чы на і 

яшчэ чац вё ра пад лет каў вый гра лі пу цёў кі 

ў між на род ны ла гер у Гер ма ніі і ста лі ўдзель-

ні ка мі пра гра мы па аб ме не во пы там і вы-

ву чэн ні за меж ных моў. Там бы лі дзе ці не 

толь кі з кра ін Еў ро пы, але і з Ка на ды, Кі тая 

і Эк ва до ра. Раз маў ля лі хлоп цы і дзяў ча ты 

толь кі на ня мец кай мо ве, ра зам ха дзі лі ў 

шко лу, ез дзі лі на эк скур сіі і кож ны дзень да-

вед ва лі ся неш та но вае пра род ныя мяс ці ны 

тых, хто ад па чы ваў у ла ге ры.

— Мне зда ец ца, што для ма іх ад на год каў 

па доб ныя пра гра мы — най леп шая ма ты ва-

цыя для доб рай ву чо бы і са ма ўдас ка на лен-

ня, — лі чыць Яна.

ФОР МУ ЛА ПОС ПЕ ХУ
— Хі мія — ца ры ца ўсіх на вук, бо ўсё, 

што ёсць у на шым све це, мож на апі саць 

праз яе фор му лы. З ёй мы су ты ка ем-

ся што хві лін на. І ка лі я сам да вед ва ю ся 

неш та но вае ў гэ тай сфе ры, гэ та не мо-

жа не за ча роў ваць, — дзе ліц ца сва і мі 

дум ка мі Ула дзі слаў Баж ко, пе ра мож ца 

алім пі я ды па хі міі, якая прай шла на між-

на род най бе ла рус ка-сі рый скай зме не 

для адо ра ных дзя цей у на цы я наль ным 

дзі ця чым аду ка цый на-азда раў лен чым 

цэнт ры «Зуб ра ня».

За раз юнак ву чыц ца ў дзя ся тым кла се 

ма ла дзе чан скай гім на зіі № 7 і ім га на рыц ца 

на стаў ні ца хі міі На тал ля Па шчук, якая не-

каль кі га доў та му звяр ну ла ўва гу на та лент 

і па тэн цы ял хлоп чы ка. З вось ма га кла са 

Ула дзі слаў з пос пе хам удзель ні чае ў раз-

на стай ных ін тэ ле кту аль ных фо ру мах. У са-

ка ві ку ён за ва я ваў дып лом трэ цяй сту пе ні 

ў за ключ ным эта пе 

рэс пуб лі кан скай 

алім пі я ды па хі міі, 

у якім бра лі ўдзел 

ка ля 40 са мых адо-

ра ных юных хі мі каў 

на шай кра і ны.

У воль ны час 

хло пец лю біць фа-

та гра фа ваць і ро-

біць гэ та вель мі 

пра фе сій на. Пе ра-

ва гу Улад ад дае не 

па ста но вач ным, а вы пад ко вым здым кам, 

якія атрым лі ва юц ца больш «жы вы мі» і ці-

ка вы мі.

У род ным го ра дзе імя гэ та га ма ла до га 

ча ла ве ка вя до ма мно гім. Спра ва ў тым, што 

Улад з'яў ля ец ца ак тыў ным гра мад скім дзея-

чам, чле нам клу ба ЮНЕС КА «Пла не та».

— На ша пра ца на кі ра ва на на да ня сен не 

ка рыс най і па трэб най ін фар ма цыі ад на год-

кам у сфе ры не фар маль най аду ка цыі. Мы 

пра во дзім трэ нін гі, фо ру мы, се мі на ры на 

та кія тэ мы, як та ле рант насць, дыс кры мі на-

цыя, пра вы дзі ця ці, пра па ган да зда ро ва га 

ла ду жыц ця. За тры га ды аса біс та я пра-

вёў больш за трыц цаць та кіх ме ра пры ем-

стваў, — рас каз вае юнак.

Ра зам з та ва ры ша мі Улад з'яў ля ец ца 

ва лан цё рам: зай ма ец ца з дзець мі з аб ме-

жа ва ны мі маг чы мас ця мі, пра во дзіць для іх 

«азда раў ляль ную ма гію» — прак ты ка ван-

ні-фо ку сы, скі ра ва ныя на раз віц цё дроб най 

ма то ры кі.

...Вось та кія яны, мае ге роі, — мэ та на кі-

ра ва ныя, пра ца ві тыя і та ле на ві тыя!

Ка ры на МІК ЛУ ШЫС, 

ву ча ні ца 10 кла са СШ № 2 

г. Ма ла дзеч на.

На ша ад мыс ло вае 

твор чае спа бор ніц тва — 

кон курс «Я — 

ма ла ды. І мне не ўсё 

роў на!» — вый шла 

на фі ніш ную пра мую. 

Вы чы та ны апош нія 

да сла ныя «про бы 

пя ра», най леп шыя 

з іх пад рых та ва ны 

да пуб лі ка цыі. Яны 

з'я вяц ца на ста рон ках 

«Чыр вон кі. Чыр во най 

зме ны» най блі жэй шым 

ча сам. По тым 

сваё сло ва ска жа 

рэ дак цый нае жу ры, 

аца ніў шы на ма ган ні 

ўдзель ні каў і пад вёў шы 

та кім чы нам ры су 

пад чар го вым се зо нам 

кон кур су. На шым юным 

і ма ла дым ня штат ным 

аў та рам за ста ец ца 

толь кі ча каць. Каб гэ та 

бы ло не так сум на, мы 

тра ды цый на пра па ну ем 

ім да сы лаць свае 

но выя «про бы пя ра» — 

ужо па-за твор чым 

спа бор ніц твам, 

як звы чай ныя 

жур на лісц кія 

ма тэ ры я лы. Най леп шыя 

з іх аба вяз ко ва бу дуць 

на дру ка ва ны. Ну што, 

васт ры це пё ры, аў та ры?!

 ПРА АЎ ТА РА
— Дзве ры ў шчас лі вую бу ду чы ню ў кож на га свае. Ад ны вы дат на спя ва юць, дру-

гія пе ра ма га юць на алім пі я дах, трэ ція — ро бяць ма ке ты са ма лё таў, — раз ва жае 

16-га до вая аў та рка, ві да воч на, пра вод зя чы па ра лель са сва і мі ге ро я мі. — Мне ж, 

як жур на ліс ту-па чат коў цу, па да ба ец ца пі саць пра ін шых лю дзей і іх ін та рэ сы. 

Дзя ку ю чы та кім гіс то ры ям я не толь кі на тхня ю ся са ма, але і спра бую ма ты ва-

ваць ін шых.

У Ка ры ны гэ та ўжо дру гая па лі ку «про ба пя ра», да сла ная (і апуб лі ка ва ная) на 

наш твор чы кон курс.

ЗА ХОП ЛЕ НЫЯ НЕ НА ЖАРТ

Ідэя так зва най ля леч най са цы-

я лі за цыі лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі з'я ві ла ся ў ад дзя-

лен ні тэ ры та ры яль на га цэнт ра га ды 

з ча ты ры та му. Як раз та ды, ка лі ў 

Но ва лу ком лі ад крыў ся фі лі ял цэнт-

ра. Па чы на лі з не вя лі кіх су ве ні раў-

да ма ві коў, пас ля асво і лі тэх на ло гію 

вы ра бу аб ра да вых ля лек. Пры чым 

шы лі іх па ўсіх ка но нах і пра ві лах, 

ка лі вы ка рыс тоў ваць ігол ку нель га, 

а тка ні ну не аб ход на рваць ру ка мі. 

З ця гам ча су кан ста та ва лі: ляль кі, 

зроб ле ныя ін ва лі да мі, ка рыс та юц ца 

вя лі кай па пу ляр нас цю. Дзіў на, але 

тыя, хто на бы ваў тут да ма ві ка, ха-

ра шу на, абя рэ гі аль бо та ліс ман, каб 

пры цяг нуць у ха ту даб ра быт, сцвяр-

джа юць: ляль кі «пра цу юць».

«Роз ныя кут кі Бе ла ру сі, Ра сія, Літ-

ва, Лат вія, Шве цыя», — пе ра ліч ва юць 

у фі лі яле тэ ры та ры яль на га цэнт ра 

пунк ты на кар це, дзе «па ся лі лі ся» іх 

вы ра бы. І да да юць, што, на быў шы ў 

іх ад ну ляль ку, лю дзі аба вяз ко ва пры-

хо дзяць па но выя. Яно і зра зу ме ла: 

прак тыч на адзін ка выя аў тар скія вы-

ра бы так і про сяц ца ў ка лек цыю. А з 

пры хо дам у фі лі ял ін струк та ра па пра-

цоў най тэ ра піі, кі раў ні ка гурт ка Іры ны 

Раб чы ка вай вы твор часць ін тэр' ер ных 

ля лек тут вый шла на но вы ўзро вень.

Да рэ чы, да кон кур су «100 ідэй для 

Бе ла ру сі» пад рых та ва лі са праўд ную 

ка зач ную зо ну, дзе знай шлі мес ца 

для Ба бы Ягі і Ле су на, гно маў, пер са-

на жаў каз кі «За ла тая рыб ка», ге ро яў 

мульт філь маў. Гле дзя чы на іх, цяж ка 

ўя віць, што ўсё гэ та зроб ле на людзь-

мі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 

«Так, гэ та вя лі кая пра-

ца, — сцвяр джае кі раў нік 

гурт ка, — кар пат лі вая, 

якая па тра буе пэў ных на-

ма ган няў і твор ча га па ды-

хо ду. І я з за да валь нен нем 

ха чу ска заць, што на шы 

хлоп цы і дзяў ча ты з ёй 

спраў ля юц ца».

І гэ та не дзіў на для та-

го, хто хоць раз на зі раў за 

тым, як пра цуе з ма ла ды-

мі ін ва лі да мі Іры на. У фі-

лі яле тэ ры та ры яль на га 

цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва жар ту юць: «У яе на ват 

са мыя ня здоль ныя па чы на юць тва-

рыць». А ка лі без жар таў, то кі раў нік 

гурт ка мае свой асаб лі вы па ды ход 

да кож на га. Дзя ку ю чы та ко му спа-

лу чэн ню та ле на ві та га май стра і не 

менш та ле на ві тых ма ла дых лю дзей 

і з'яў ля юц ца на свет са праўд ныя шэ-

дэў ры.

Між ін шым, вы твор часць ін тэр'ер-

ных ля лек для су пра цоў ні каў фі-

ліяла — мэ та не пер ша чар го вая. Га-

лоў нае — гэ та са цы я лі за цыя лю дзей 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі праз 

ства рэн не ўмоў для раз віц ця твор чых 

здоль нас цяў і пра цоў най за ня тас ці. 

Ішлі да гэ та га па сту по ва: ства ры лі 

банк да ных та ле на ві тых ін ва лі даў, 

рас пра ца ва лі тэх на ла гіч ныя кар ты, 

вы най шлі і апра ба ва лі экс пе ры мен-

таль ныя ме то ды кі, пры цяг ну лі да спра-

вы на ву чэн ня лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі ва лан цё раў з лі ку пен сі-

я не раў. І атры ма лі доб ры вы нік.

За ста ец ца толь кі да даць: тое, 

што ма ла дыя лю дзі, якія на вед ва-

юць ад дзя лен не дзён на га зна хо-

джан ня для ін ва лі даў, ства ра юць 

гэ ты не звы чай ны пра дукт, — са-

праўд ны цуд. Які аба вяз ко ва па ві нен 

пры сут ні чаць у кож най каз цы.

Да р'я РАЖ КО, 

ву ча ні ца 10 кла са 

Чаш ніц кай гім на зіі.

 ПРА АЎ ТА РА
— «Чыр вон ку. Чыр во ную зме ну» я па ча ла чы таць ад нос на ня даў-

на, але раб лю гэ та з вя лі кай ці ка вас цю. І ка неш не, як ча ла век, які 

вы ра шыў звя заць сваё жыц цё з жур на ліс ты кай, не маг ла не пры-

няць удзел у кон кур се, — рас ка за ла пра ся бе 16-га до вая аў тарка. — 

Так, праз год я пла ную па сту паць на фа куль тэт жур на ліс ты кі БДУ, 

а па куль «спра бую пя ро» ў ра ён ных, аб лас ных срод ках ма са вай 

ін фар ма цыі. Акра мя гэ та га, з'яў ля ю ся рэ дак та рам школь най га зе ты 

«Юны гім на зіст», на вед ваю ад па вед ны гур ток. Ча му вы бра ла ме-

на ві та та кую тэ му? Гэ тыя ма ла дыя лю дзі мо гуць стаць для ін шых 

са праўд ным пры кла дам муж нас ці і стой кас ці. Бу ду ра да, ка лі пра 

іх да ве да ец ца як ма га больш чы та чоў.

Вось та кіх ля лек вы раб ля юць у Но ва лу ком лі 
ма ла дыя лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

ДА ПАЎ НА ВАР ТАС НА ГА ДА ПАЎ НА ВАР ТАС НА ГА 
ЖЫЦЦЯ — ПРАЗ КАЗ КУЖЫЦЦЯ — ПРАЗ КАЗ КУ

Ка лі па лёт фан та зіі, твор чыя здоль нас ці і жа дан не зра біць свет 

кры ху яр чэй шым неаб ме жа ва ныя, з'яў ля ец ца са праўд ная каз ка. 

А ства ра юць яе ма ла дыя лю дзі, што на вед ва юць ад дзя лен не дзён-

на га зна хо джан ня для ін ва лі даў пры фі лі яле но ва лу комль ска га 

тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц-

тва Чаш ніц ка га ра ё на. З пра ек там, які так і на зы ва ец ца — «Там, 

дзе на ра джа ец ца каз ка», — яны сё ле та пры ня лі ўдзел у фі на ле 

рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі» 

ў на мі на цыі «Ін клю зіў ная пра сто ра». І, трэ ба ска заць, вы клі ка лі 

пэў ны рэ за нанс.


