
77
02 06 2016 г.

КОНКУРС «ЧЗ»

11

Наш чар го вы твор чы кон курс для юных 
і ма ла дых ня штат ных аў та раў вы хо дзіць 
на фі ніш ную пра мую. Са мыя не цярп лі выя 
ўдзель ні кі або іх на стаў ні кі ці баць кі ўжо 

даў но асця рож на (а нех та і ад кры та) спра бу юць вы свет ліць, маў-
ляў, якое мес ца пры су дзі лі та му ці ін ша му аў та ру? Яшчэ кры ху 
цяр пен ня, і кан кур сан ты да ве да юц ца імя ці ім ёны пе ра мож цаў. 
Ча каць за ста ло ся ня доў га! А каб гэ ты час пра ля цеў хут чэй, ра ім 
на шым юным і ма ла дым аў та рам да сы лаць свае чар го выя до пі сы 
ўжо па-за кон кур сам. Са чы це за «Чыр вон кай. Чыр во най зме най»!

Два га ды та му на ба зе на шай 
шко лы бы ла ство ра на дзі ця-
чая тэ ле сту дыя «МЫ». Ку ра та-
рам і рэ жы сё рам на ша га клу ба 
з'яў ля ец ца Воль га Ка зі мі раў на 
Піс кун, апе ра та рам — Вік тар 
Аляк санд ра віч Цы ру лік. На за-
ня тках мы ву чым ся, як пра віль-
на га ва рыць і па во дзіць ся бе 
на ка ме ру, на пі сан ню тэкс таў, 
пра вя дзен ню трэ нін гаў, ро бім 
клі пы, роз на га кштал ту прэ-
зен та цыі. Дзя ку ю чы дзі ця чай 
тэ ле сту дыі мо ладзь зна ё міц-
ца не толь кі з ас но ва мі жур-
на лісц кай дзей нас ці, фо та- і 
ві дэа зды мак, але і ак цёр ска га 
май стэр ства, ву чыц ца быць 
больш упэў не най у са бе.

У каст рыч ні ку 2014 го да нам быў 
пры свое ны ста тус клу ба ЮНЕС КА. 
Асноў ная мэ та та кіх клу баў — сва ёй 
дзей нас цю пры но сіць ка рысць са бе і 
Ра дзі ме. Стаць іх чле на мі мо гуць не 
толь кі на ву чэн цы шко лы, але і мо-
ладзь да 31 го да. У рэс пуб лі кан скае 
гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус-
кая аса цы я цыя клу баў ЮНЕС КА» 
сён ня ўва хо дзяць 60 клу баў. Ня гле -
дзя чы на тое, што наш — адзін з 
ма ла дых, мы ўжо год на за яві лі пра 
ся бе! За два га ды пры ня лі ўдзел у ча-
ты рох фес ты ва лях клу баў ЮНЕС КА 
— у між на род ным «Жы вая ва да 
друж бы» (Го мель), у рэс пуб лі кан-
скіх (Грод на і Мас ты), а так са ма ў 
рэс пуб лі кан скім зім нім уні вер сі тэ-
це клу баў ЮНЕС КА (Го мель), пя ці-
дзён ных кур сах лі дэр ства і трэ не раў 
трэ нін гаў (Слуцк). На фес ты ва лях 
збі ра ец ца да двух сот удзель ні каў 
з роз ных кут коў кра і ны, кож ная ка-
ман да прад стаў ляе не толь кі свой 
клуб, але і свой го рад. Мо ладзь вы-
кон вае роз ныя за дан ні ін тэ ле кту-
аль на га і куль тур на га ха рак та ру, 
на вед вае трэ нін гі і май стар-кла сы 

для па вы шэн ня сва іх ве даў і ўмен-
няў у той ці ін шай сфе ры.

Нам не ўсё роў на, што ад бы ва-
ец ца ў на шай кра не і за яе мя жа-
мі. Нам ёсць чым га на рыц ца, і пра 
тое мы па ві ны га ва рыць! Аб гэ тым 
свед чаць на шы сю жэ ты — «Шлях 
да пе ра мо гі», «На стаў нік бу ду чы ні: 
хто ён?» і ін шыя. Мы не бы лі абы-
яка вы мі і да ва ен ных дзе ян няў ва 
Укра і не, зня лі сю жэт «Гэ тае жу дас-
нае сло ва — вай на...» пра ма ці з 
дзі цем, якія бы лі вы му ша ны бег чы 
з Укра і ны, і за клі кам да да рос лых 
«Спы ні це вай ну!». За два га ды ў 
нас тры пер шыя і два дру гія мес цы 
ў рэс пуб лі кан скіх кон кур сах ві дэа-
сю жэ таў.

Ку ра тар клу ба Воль га Ка зі мі-
раў на Піс кун на пры кан цы мі ну ла-
га на ву чаль на га го да вы сту пі ла з 
іні цы я ты вай зняць да ку мен таль ны 
фільм пра кам па зі та ра Мі ха ла Кле-
а фа са Агін ска га. І гэ та ў нас бліс ку-
ча атры ма ла ся. Фільм стаў зда быт-
кам не толь кі на ша га клу ба, але і 

ўсёй Бе ла рус кай аса цы я цыі клу баў 
ЮНЕС КА.

Дзя ку ю чы тэ ле сту дыі мы па зна-
ём гіс то рыю сва ёй кра і ны, ву чым-
ся быць ад каз ны мі за свае ўчын кі, 
усмі ха ем ся, раз ві ва ем ся. І — на шы 
ма ры ажыц цяў ля юц ца!

Ка ця ры на НА ВА ЖЫ ЛА ВА, 
ву ча ні ца 7 кла са СШ №16 

г. Ма зы ра.

Я за хап ля ю ся фа та гра-
фі яй і не ма гу ўя віць сваё 
жыц цё без гэ та га. Узяць 
у ру кі ка ме ру і ад пра віц-
ца ў но вае па да рож жа 
— што мо жа быць лепш? 
За ха ваць са мыя шчас-
лі выя мо ман ты, а за тым 
пе ра гля даць, ус па мі наць, 
коль кі ўся го бы ло, і ма-
рыць, коль кі яшчэ бу дзе! 
А яшчэ люб лю апы нуц ца 
па той бок ка ме ры, спра-
бую ся бе ў якас ці ма дэ лі. 
Мне па да ба ец ца ства раць 
воб ра зы, аб дум ваць дэ-
та лі фо та здым ка, а пас ля 
атрым лі ваць аса ло ду ад 
вы ні каў пра цы.

«Ад фа та гра фіі да ві-
дэа — адзін крок», — ад-
ной чы па ду ма ла я. Спа-
чат ку ра бі ла рэ парт ажы 
пра свае фо та здым кі, 
пра тое, як ства ра ец ца 
воб раз. За тым у аб' ек тыў 
ка ме ры ўсё час цей ста лі 
трап ляць ад на клас ні кі і па-
дзеі са школь на га жыц ця. 
Пер шы мі гле да ча мі та ко-
га «мі ні-кі но» бы лі баць кі 
і сяб ры. Без умоў на, з'яў-
ля ла ся дум ка па дзя ліц ца 
сва і мі ро лі ка мі з ас тат нім 
све там, пе ра даць ін шым 
усе свае эмо цыі. Але та-
ды я ба я ла ся, што мя не не 
зра зу ме юць, і ві дэа так і 

за ста ло ся ў хат нім ар хі ве. 
Да ле та мі ну ла га го да. У 
лет ні ку я, як звы чай на, 
не вы пус ка ла ка ме ры з 
рук. Усе ва кол увесь час 
ці ка ві лі ся: дзе мож на па-
ба чыць ра бо ты? Та ды я і 
зра зу ме ла, што маё ві дэа 
ці ка вае ас тат нім, і ад ва-

жы ла ся за вес ці ка нал на 
YouTube. Ві дэа бло ге рам 
на зваць ся бе не ма гу, 
прос та люб лю зды маць 
ро лі кі і дзя ліц ца імі.

У сем га доў я на пі са-
ла свой пер шы «верш». 
Праз ча ты ры га ды па-
ча ла пі саць апа вя дан ні і 
ад праў ляць іх у ча со пі сы, 
якія чы та ла. Спа чат ку іх не 
пуб лі ка ва лі, але я не зда-
ва ла ся, і ўжо праз год маю 
пер шую на тат ку змяс ці лі 
ў ча со пі се «Стре ко за». 
Мае ра бо ты на ста рон ках 
ма ла дзёж ных вы дан няў 
мож на су стрэць і сён ня.

Кож ны раз, ка лі чую 
пра які-не будзь твор чы 
кон курс, мне ад ра зу ж хо-
чац ца пры няць у ім удзел. І 
не для та го, каб аба вяз ко ва 
вый граць. Мне ці ка ва па-
гля дзець, на што я здоль-
ная. Сам твор чы пра цэс, 

пад рых тоў ка да ме-
ра пры ем ства зай-
ма юць ве лі зар ную 
коль касць ча су, але 
по тым я ра зу мею, 
што ўсё бы ло зроб -
ле на не дар ма. А вы-
 хо дзя чы на сцэ ну, 
усве дам ляю, што ўсё 
тое, што раб лю, мне 
са праў ды па да ба ец-
ца. І ня хай спа чат ку
дры жы кі па ўсім це ле,
сэр ца ша лё на сту кае 
ў гру дзях, але пер-
шыя кро кі, пер шыя 
сло вы... і я ад туль ужо 
не ха чу сы хо дзіць. А 
пас ля вы ступ лен ня 
пры ем на чуць пра 
тое, што мае ну ма ры 
ка гось ці пры му сі лі 
пла каць ці, на ад ва-

рот, смя яц ца. Лю боў пуб-
лі кі — вось са мы га лоў ны 
прыз для ар тыс та.

Ка лі вы ска жа це, што 
не лю бі це му зы ку, не па ве-

ру. Я да во лі час та слу хаю 
роз ныя му зыч ныя тво ры, і 
яны мя не на тхня юць. Ка лі 
чую лю бі мую ме ло дыю, то 
не ма гу ўсе дзець на мес-
цы і па чы наю тан ца ваць. А 
праз та нец вы каз ваю свае 
эмо цыі. Му зы ка — вось 
што да па ма гае мне ства-
раць но выя тво ры: пі саць 
вер шы і апа вя дан ні, ра біць 
фо та здым кі і ві дэа. Ме на-
ві та му зы ка кі руе мной. У 
цяж кія хві лі ны пад тры мае, 
а са мыя вя сё лыя мо ман ты 
на паў няе шчас цем.

Дэ віз, з якім я іду па 
жыц ці, гу чыць так: «Лепш 
зра біць і шка да ваць аб гэ-
тым, чым не зра біць і ўсё 
ад но шка да ваць». Кож ны 
раз, ка лі збі ра ю ся зра біць 
неш та важ нае, што мо жа 
змя ніць ход па дзей, ус па-
мі наю гэ тую фра зу і дзей-
ні чаю. Ка лі ты са праў ды 
хо чаш ча го-не будзь да біц-
ца, ад кінь усе свае стра хі і 
сме ла ідзі на пе рад.

Свят ла на КІС ЛАЯ, 
ву ча ні ца 11 кла са гім на зіі-

ка ле джа мас тац тваў 
г. Ма ла дзеч на.

Свой стыль, свой твар, свая сут-
насць — у кож на га па ка лен ня 
на ву чэн цаў жо дзін скай гім на зіі 
№1, без умоў на, ёсць штось ці 
ад мет нае, са ма быт нае, не паў-
тор нае. А яшчэ — тра ды цыі. 
І ад на з іх — быць са мім са бой.

Ка ця ры на Буш це віч — ву ча-
ні ца 11 кла са — ад на з ад мет ных 
вы пуск ні коў гэ та га го да. Дзяў чы на 
— не ад на ра зо вая пры зёр ка і пе ра-
мож ца га рад скіх і аб лас ных эта паў 
прад мет най алім пі я ды, шмат лі-
кіх твор чых кон кур саў. Па вы ні ках 
ра бо ты ле тась яна ста ла ад ной з 
25 най леп шых вуч няў Мін скай воб-
лас ці. Сціп ласць, вы ключ ная пра ца-
ві тасць, удзяч насць сва ім на стаў ні-
кам — гэ та тое, што ко рат ка ха рак-
та ры зуе Ка ця ры ну Буш це віч.

— Ха чу ска заць вя лі кі дзя куй ма-
ёй пер шай на стаў ні цы Люд мі ле Ан то-
наў не Шы нуль, вы дат на му пе да го гу 
і цу доў на му ча ла ве ку. Дзя ку ю чы яе 
пра фе сі я на ліз му, ду шэў ным якас цям 
гім на зія з са ма га па чат ку ста ла для 
мя не і для ўсіх нас дру гім род ным 
до мам, — ка жа дзяў чы на. — Ву чо-
ба да па маг ла мне стаць мэ та на кі-
ра ва най, па тра ба валь най да ся бе. І 
ў тым, што я ўвай шла ў лік 25 най-
леп шых вуч няў і ву ча ніц Мін шчы ны, 
за слу га гім на зіі ві да воч ная, бо ка лі 

по бач з та бой столь кі та ле на ві тых, 
ня ўрымс лі вых, не абы яка вых лю дзей, 
то і са мой хо чац ца ча гось ці да сяг-
нуць. А леп шы шлях да да сяг нен няў 
— мэ та на кі ра ва ная, асэн са ва ная і 
па ста ян ная пра ца.

Імя дзе вя ці клас ні цы Аляк санд ры 
Ка ха вец ста ла вя до мым не толь кі 
ў Бе ла ру сі, але і ў све це ў мі ну-
лым го дзе, пас ля XXІV Між на род-
най вы стаў кі да след чых пра ек таў 
школь ні каў у Стам бу ле. Ву ча ні ца 
атры ма ла ме даль на ву ко ва га жу-
ры ся род за меж ных пра ек таў за ра-
бо ту «Упа коў ка — каш тоў ны дру-
гас ны рэ сурс». На ву ко вы кі раў нік 
Аляк санд ры, на стаў ні ца геа гра фіі 
гім на зіі Іры на Мі ка ла еў на Пі чу гі на, 
чые вы ха ван цы не ад на ра зо ва бы лі 
пе ра мож ца мі і пры зё ра мі алім пі яд, 
на ву ко ва-прак тыч ных кан фе рэн цый 
і між на род ных кон кур саў, асаб лі ва 
ад зна чае на стой лі васць і мэ та на кі-
ра ва насць Са шы: «Ка лі, зда ва ла ся, 
не бы ло ўжо ні я кіх шан цаў на пос пех, 
ка лі сі ту а цыя са праў ды ба чы ла ся на 
мя жы без на дзей нас ці, Аляк санд ра 
ні ко лі не апус ка ла рук, у яе быц цам 
з'яў ля ла ся дру гое ды хан не. У вы ні-

ку — крок на пе рад і пе ра мо га. У тым 
лі ку і над са мой са бой».

Гэ ты на ву чаль ны год так са ма 
не прай шоў для Са шы без вы ні ко-
ва. У лю тым пра ект «Эка ла гіч ны 
шлях раз віц ця су час ных га ра доў» 
ад зна ча ны дып ло мам лаў рэ а та прэ-
міі біз нес-жу ры на XІІ Бал тый скім 
на ву ко ва-інжы нер ным кон кур се ў 
Санкт-Пе цяр бур гу, а так са ма дып-
ло мам трэ цяй сту пе ні на ву ко ва-ін-
жы нер на га кон кур су на ву чэн цаў 
Belarus Scіenceand Engіneerіng Faіr 
і дып ло мам пра гра мы Ары зон ска-
га ўні вер сі тэ та (Су свет ны ін сты тут 
устой лі вас ці на ва коль на га ася род-
дзя). Акра мя гэ та га, па спя хо вым 
бы ло і вы ступ лен не на XXVІІ Рэс-
пуб лі кан скім кон кур се на ву ко вых 
бі ё ла га-эка ла гіч ных ра бот на ву-
чэн цаў уста ноў агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі і да дат ко ва га на ву чан ня 
дзя цей і мо ла дзі (дып лом дру гой 
сту пе ні).

Да дам ад ся бе, што слоў «не ма-
гу», «не здо лею» або «не ха чу» ў лек-
сі ко не Аляк санд ры Ка ха вец прос та 
не іс нуе. І кож ны на стаў нік-прад мет-
нік гім на зіі, як і ад на клас ні кі, мо жа 
гэ та па цвер дзіць. Ві да воч на, та му і 
пры хо дзяць да Са шы пос пе хі, бо яна 
са ма ідзе ім на су страч. Да рэ чы, як і 
Ка ця ры на Буш це віч.

Лі за ве та АНІ КЕ ВІЧ, 
ву ча ні ца 10 кла са гім на зіі №1 

г. Жо дзі на.

ПРА АЎ ТА РА
Лю бі мыя прад ме ты 16-га до-

вай аў та ркі ў шко ле — гіс то рыя 
Бе ла ру сі, бе ла рус кая мо ва і фі-
зіч ная куль ту ра.

— Акра мя гэ та га, я спя ваю 
ў ва каль ным ан самб лі «Вя лі кі 
пе ра пы нак», зай ма ю ся ку ля вой 
страль бой, з'яў ля ю ся ка пі та нам 
ка ман ды «Алімп» ін тэ ле кту аль-
на га клу ба на ву чаль най уста но-
вы і рэ дак та рам гім на зіч най га-
зе ты «МіГ», — па ве да мі ла нам 
Лі за ве та пра ко ла сва іх ін та рэ-
саў. — Да 2014 го да зай ма ла ся 
спар тыў ны мі баль ны мі тан ца мі 
на пра ця гу дзе вя ці га доў і маю 
шмат уз на га род рэс пуб лі кан-
ска га і аб лас но га ўзроў няў. 
Пры маю ўдзел у роз ных га рад-
скіх, аб лас ных і рэс пуб лі кан скіх 
кон кур сах і фес ты ва лях. Ха чу 
па сту піць на фа куль тэт жур на-
ліс ты кі і пра ца ваць на тэ ле ба-
чан ні.

Ува га, юнкары!

ІС ЦІ НА СУ СТРАЧ 
ПОС ПЕ ХАМ

Ка ця ры на Бушцевіч.

Аляк санд ра Кахавец.

БУДЗЬ АЎ ТА РАМ 
СВАЙ ГО ЖЫЦ ЦЯ

Лі чу, што пос пех лю бой спра вы за клю ча ец ца 
ў прос тай іс ці не: пас ля да сяг нен ня па стаў ле най 
за да чы не спы няй ся, а ру хай ся да лей. У ма ім 
жыц ці ёсць ад на са мая га лоў ная мэ та, і да яе 
я іду, хоць і па воль на, за тое ўпэў не на! Я не з тых, 
хто лю біць да каз ваць тэ а рэ мы па геа мет рыі 
або вы ліч ваць па хі міч най фор му ле коль касць 
рэ чы ва. Дак лад на ве даю, што ха чу звя заць 
сваё жыц цё з мас тац твам. І вель мі ра да,
што маю маг чы масць зай мац ца тым,
што мне па да ба ец ца і та кім чы нам шу каць ся бе.

ПРА АЎ ТА РА
— У ма тэ ры я ле я шмат 

на пі са ла пра ся бе. Яшчэ 
зай ма ю ся эст рад ны мі тан-
ца мі, ва ка лам, ву чу ся ў тэ ат-
раль ным кла се і не ўяў ляю 
свай го жыц ця без мас тац-
тва, — рас па вя ла нам 17-га-
до вая аў та рка. — Лю бі мым 
прад ме там у шко ле з'яў ля-
ец ца лі та ра ту ра, та му што 
на гэ тых уро ках мы ву чым ся 
раз ва жаць і аб грун тоў ваць 
сваё мер ка ван не.

Што мож на да даць да 
слоў Свят ла ны? Толь кі 
ўдак лад ніць, ку ды кан крэт-
на яна збі ра ец ца па сту паць. 
Ка неш не ж, у Ін сты тут жур-
на ліс ты кі БДУ!

«МЫ» ВУ ЧЫМ СЯ! «МЫ» ГА НА РЫМ СЯ!

ПРА АЎ ТА РА
Ка ця — са мая юная ўдзель-

ні ца на ша га сё лет ня га кон кур-
су, ёй 13 га доў.

— За хап ля ю ся тан ца мі, зай-
ма ла ся ў дзі ця чым узор ным 
ан самб лі «Ма зыр скія ве ся луш-
кі», з'яў ля ю ся чле нам клу ба
ЮНЕС КА «МЫ», дзі ця чай тэ ле-
сту дыі. Ма ру стаць жур на ліс там, 
— ка жа пра ся бе аў та рка. — Маё 
жыц цё вае крэ да: не сло вам, а 
спра вай да каз ваць сваю праў -
ду – не раз ва жаць, а ра біць.


