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«Ні хто з на шых бы лых і 

ця пе раш ніх вуч няў у да рос-

лым жыц ці не збо чыў на 

кры вую да рож ку», — га во-

рыць ён. І гэ та сцвяр джэн не 

га то вы ад стой ваць з фак-

та мі ў ру ках. Бо пра цуе тут 

амаль 30 га доў: пас ля за кан-

чэн ня Ака дэ міі мас тац тваў 

(ву чыў ся ў Ва сі ля Ша ран го-

ві ча на ад дзя лен ні гра фі кі, а 

пас ля ар міі яшчэ ў твор чых 

май стэр нях у Мі ха і ла Са віц-

ка га і Ге ор гія Па плаў ска га) 

не пры няў пра па но ву за-

стац ца ў Мін ску, а вяр нуў ся 

ў Ба ры саў.

— Нам сё ле та 40 га-

доў — шко ла бы ла ство-

ра на ў 1979 го дзе, пер шы 

ды рэк тар Ста ні слаў Іва на-

віч Ба я ран ка пры клаў вель-

мі шмат на ма ган няў для 

яе ста наў лен ня і раз віц ця. 

І хоць шко ла зна хо дзі ла ся ў 

роз ных па мяш кан нях — то ў 

Ста ра-, то ў Но ва-Ба ры са ве, 

але ўсе на стаў ні кі ста ра лі ся, 

каб шко ла гуч на аб са бе за-

яві ла і ме ла аў та ры тэт — і я 

пе ра ка на ны, што гэ та атры-

ма ла ся. У нас та кая ба за, 

што ча сам на ват Уні вер сі-

тэт куль ту ры зайз дрос ціць, 

і ад но з най леп шых па мяш-

кан няў дзі ця чай мас тац кай 

шко лы ў кра і не.

У «лі хія 90-я», ка жа Сця-

пан Якаў ле віч, мно гія мас-

та кі пе рай шлі на вы клад-

чыц кую ра бо ту: не ка то рыя 

лі чы лі яе ча со вай, а яго вось 

спра ва за ха пі ла, уцяг ну ла з 

га ла вой: «Адо ра ныя дзе ці, 

якія да нас пры хо дзяць, як 

і да рос лыя твор цы, — усе 

роз ныя, кож ны са сва ёй ма-

не рай. І за да ча на стаў ні ка ў 

тым, каб не прос та на ву чыць 

уся му па тро ху, а пры гле-

дзец ца, уба чыць моц ныя і 

сла быя ба кі, рас крыць па-

тэн цы ял і пад ка заць, якім 

шля хам іс ці да лей. Толь кі 

ле тась з рэс пуб лі кан скіх і 

між на род ных кон кур саў мы 

пры вез лі 51 дып лом роз-

ных сту пе няў, а наш бы лы 

ву чань Ула дзі мір Са ка лоў-

скі на «Во сень скім са ло не 

з Бел дзярж прам бан кам» 

за няў 2-е мес ца і атры-

маў га да вую сты пен дыю 

ў 12,5 ты ся чы бе ла рус кіх 

руб лёў».

Пра хо дзім па шко ле — 

унут ры яна аказ ва ец ца 

знач на больш пра стор най і 

свет лай, чым зда ец ца з ву лі-
цы. Хтось ці з вуч няў вы ву чае 
па літ ру ад цёп лых да ха лод-

ных ко ле раў, ства ра ю чы на 

ліс це яр кую не паў тор ную 

ма за і ку, хтось ці пра цуе над 

кла січ ным на цюр мор там, 

так і гэ так на клад ва ю чы це-

ні, па куль ін шыя «ва ю юць» 

з алоў ка мі, каб ву ха, вус ны 

ці во ка вый шлі на ту раль на. 

Не да хопу вуч няў тут ві да-

воч на ня ма, хоць у кла сах і 

не цес на — хут чэй, утуль на, 

а ў ка бі не це ке ра мі кі, ня гле-

дзя чы на вы клю ча ныя пе чы, 

ды ха юць цеп лы нёй глі ня ныя 

фі гур кі, зва ноч кі, ва зы, сур-

вэт ні цы і на ват цэ лыя кар-

ці ны... Ка жуць, на ня даў ніх 

аб лас ных Да жын ках вы ра бы 

сту дыі ке ра мі кі ме лі асаб лі-

вы пос пех, як і экс па зі цыя 

юных ба ры саў скіх мас та коў 

«Са мая леп шая ма ма на све-

це». Пры пад трым цы мяс цо-

вай ура джэн кі, су стар шы ні 

Бе ла рус ка га са ю за жан чын 

Лі ліі Ана ніч, яна вы стаў ля ла-

ся ў Мін ску ў До ме прэ сы. Ды 

што там — з вуч нёў скіх ра-

бот на тэ мы вай ны і мі ру да 

200-год дзя вай ны 1812 го да 

атры маў ся асоб ны арт-пра-

ект — тэ ма тыч ны ка лян дар, 

а 30 най леп шых кар цін тра-

пі лі ў фон ды гіс та рыч на га 

до ма-ся дзі бы ба ры саў ска га 

ка лек цы я не ра Іва на Ка ла-

дзе е ва.

— Кон курс у на шу шко-

лу ўжо шмат га доў скла дае 

два ча ла ве кі на мес ца — гэ-

та на ват больш, чым у мін-

скім ву чы лі шчы імя Ахрэм-

чы ка! — па цвяр джае ды рэк-

тар мае на зі ран ні. — Ча му? 

На мой по гляд, у гэ тай га лі не 

вы бу да ва на доб рая сіс тэ ма, 

раз ві ва юц ца плат ныя па слу гі, 

якія больш ма ты ву юць лю-

дзей ца ніць за ня ткі, і хто не 

ўпэў не ны, ці са праў ды яму 

гэ та па трэб на, аль бо яшчэ 

не па ды хо дзіць па ўзрос це 

(на бюд жэт най асно ве мы 

пры ма ем дзя цей 9—11 га-

доў), мо жа пай сці ў плат ныя 

гру пы — ка лі дзі ця та ле на-

ві тае, пры ма ем на ват з 5 га-

доў. Гле дзя чы на нас, у Ба-

ры са ве ад кры лі ся не каль кі 

ін шых пры ват ных школ, якія, 

у вы ні ку, так са ма рых ту юць 

дзя цей да па ступ лен ня ў на-

шу мас тац кую шко лу.

Усе вуч ні спа чат ку зна ё-

мяц ца з ас но ва мі вы яў лен-

ча га мас тац тва: ма лю нак, 

жы ва піс, кам па зі цыя, а ў 

чац вёр тай чвэр ці да баў ля-

ец ца дэ ка ра тыў на-пры клад-

ная кам па зі цыя: са ло ма пля-

цен не, ба цік, гра фі ка. Па-

ра лель на пра цуе ама тар скі 

ўзор ны ка лек тыў — сту дыя 

па ке ра мі цы «Плас ты ка», і 

на працягу го да на прад ме-

тах па вы ба ры ўсе ах вот ныя 

мо гуць вы зна чыць, што ім 

больш да спа до бы. На ву чан-

не доў жыц ца пяць га доў, а 

пры вы пус ку дзе ці атрым-

лі ва юць сер ты фі ка ты дзяр-

жаў на га ўзо ру і мо гуць 

да лей пра цяг ваць мас-

тац кую аду ка цыю — у 

тым лі ку і на ба зе плат-

ных груп Ба ры саў скай 

дзі ця чай мас тац кай 

шко лы рых та вац ца да 

па ступ лен ня ў абра ную 

про філь ную ВНУ. «Я ве-

даю та кія вы пад кі, што 

на шы вы пуск ні кі па сту-

па юць на дэ фі цыт ную 

спе цы яль насць, ска жам, 

вір ту аль ны ды зайн, і 

пра хо дзяць пер шы мі 

па ба лах! — з го на рам 

за зна чае ды рэк тар. — 

А мно гія і вяр та юц ца: 

боль шасць ця пе раш ніх 

на стаў ні каў — так са ма 

на шы вы пуск ні кі».

— У шко ле ма ля ван не, 

як і му зы ку, аба вяз ко ва 

вы ву ча юць толь кі да 4 кла-

са. На ваш по гляд, на коль кі 

па трэб ная эс тэ тыч ная аду-

ка цыя да лей — пад лет кам, 

да рос лым?

— Ве да е це, у свой час, 

на прык лад, у Япо ніі куль ты-

ва ва лі вы яў лен чае мас тац-

тва і аба вяз ко ва вы ву ча лі 

яго. На мой по гляд, і ў нас 

не аб ход на, каб дзе ці ву-

чы лі ся ў му зыч най ці мас-

тац кай шко ле — бо кож ны 

ча ла век та ле на ві ты, трэ ба 

толь кі знай сці і раз віць яго-

ны та лент. А ка лі га вор ка 

пра не ўлад ка ва ную сям'ю, 

то для та ле на ві та га дзі ця ці 

мас тац тва — адзін з шан цаў 

вы рвац ца з гэ та га ася род ку, 

склас ці для ся бе ін шую «да-

рож ную кар ту». Ма гу свед-

чыць на ўлас ным пры кла дзе: 

я ро дам з вёс кі, і баць кам за 

ра бо тай не бы ло спраў, як 

я ву чыў ся, якія ад зна кі пры-

но сіў. Але тут пры еха ла мая 

сяст ра, якая ву чы ла ся на 

рэ жы су ры ў тэ ат раль на-мас-

тац кім ін сты ту це, уба чы ла 

мае ма люн кі і пад штурх ну ла: 

да вай, па сту пай на мас та-

ка. Я так на тхніў ся, уба чыў 

мэ ту, што за ад ну 

чвэрць вы пра віў 

ацэн кі на «доб ра» 

і «вы дат на»! Так і дзе ці з не-

ўлад ка ва ных сем' яў — ка лі ў 

іх уба чыць дар, пад тры маць 

яго і па чаць раз ві ваць, усё ў 

жыц ці пой дзе па-ін ша му. Ча-

му я га ва рыў, што з на шы мі 

вуч ня мі не бы ло вы пад каў, 

каб яны пай шлі ў жыц ці не 

па тым шля ху — бо мы ўвесь 

час шу ка ем у ра бо це, што 

мы не так зра бі лі, што мож на 

зра біць ле пей, удас ка на ліць. 

Ва сі ля Бы ка ва ве да юць як 

вя лі ка га пісь мен ні ка — а ён 

жа ву чыў ся на скульп та ра ў 

Ві цеб скім мас тац кім ву чы лі-

шчы, і ў лі та ра ту ры рас крыў 

свой та лент з той пры чы ны, 

што за ко ны кам па зі цыі ад-

ноль ка выя для ўсіх ві даў і 

жан раў мас тац тва, гэ та, па 

вя лі кім ра хун ку, за ко ны гар-

мо ніі, пры ро ды...

Што ма лю юць су час-

ныя дзе ці, ка лі ада браць у 

іх га джэ ты і даць твор чую 

сва бо ду? Па-роз на му, ад-

каз вае Сця пан Клім чук. 

У ма лод шых адзін з са мых 

лю бі мых — воб раз ма мы, а 

так са ма пра фе сіі баць коў, 

у ста рэй шых — ма ла дзёж-

ны ася ро дак, раз на стай ныя 

за хап лен ні. А ка лі дзе ці па-

са праўд на му за хап ля юц-

ца ней кай тэ май, ня хай яе 

на ват пад ка заў на стаў нік, 

атрым лі ва юц ца мас тац кія 

кам па зі цыі, якія ні дзе не пад-

гле дзіш і на зна рок не пры ду-

ма еш. Пле нэ ры ла дзяць ча-

сам прос та ў два ры шко лы, 

ку ды, на прык лад, для пра-

ек та да 200-год дзя вай ны 

1812 го да ўні фар міс ты пры-

во зі лі ка рэ ту з конь мі, на тур-

шчы каў у кас цю мах гу са раў, 

сты лі за ва ныя вя сель ныя 

ўбо ры... «Апош нім ча сам у 

нас прай шоў шэ раг тэ ма-

тыч ных пра ек таў: вя до мыя 

жан чы ны Ба ры саў шчы ны, 

30 га доў вы ва ду вой скаў з 

Аф га ні ста на — апош нюю тэ-

му мы зра бі лі лі та раль на за 

два тыд ні, і я ўба чыў у дзе-

цях та кі ўсплёск па тры я тыз-

му, што шчы ра па ра да ваў ся. 

І ле тась я вы пус каў цу доў-

ную гру пу, з якой пай шоў 

бы ў раз вед ку. Ма лод шых, 

ка неш не, трэ ба яшчэ вы хоў-

ваць, каб яны па ве ры лі ў пе-

дагога і рас кры лі ся са мі».

— Ма біль ні кі на ўро ках 

мы за ба ра ня ем, каб дзе ці не 

страч ва лі ўва гу і не шу ка лі 

га то вых ра шэн няў у ін тэр нэ-

це. Але на га джэ ты вы не на-

ра кай це, — стро га га во рыць 

Сця пан Якаў ле віч, — ад іх і 

ка рысць ёсць, іс нуе мност ва 

ці ка вых аду ка цый ных пры-

лад. Ска жам, шаб ло ны-пад-

каз кі, як на ву чыц ца ма ля-

ваць ру ку ці на гу, ці по стаць 

у цэ лым. Для дзя цей гэ та са-

мае скла да нае — улі чыць усе 

пра пор цыі. Да рэ чы, з гэ тым 

лепш спраў ля юц ца дзяў ча ты, 

асаб лі ва якія за хап ля лі ся ма-

ля ван нем ля лек і адзен ня для 

іх. Хлоп чы кі ж больш ма лю-

юць тан кі і тэх ні ку, та му лю дзі 

да юц ца ім ця жэй.

— Ак ту аль ныя тэ мы 

бя гу ча га і на ступ на га го-

да — 75-год дзе вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў і 75 га-

доў Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай-

чын най вай не. Як су час ныя 

дзе ці ма лю юць вай ну?

— У нас ёсць свое асаб лі-

вы «за ла ты фонд», пад бор ка 

ра бот, пры све ча ная Вя лі кай 

Ай чын най вай не, якая ўвесь 

час па паў ня ец ца і час та вы-

стаў ля ец ца ў роз ных за лах. 

На ту раль на, за доў га да па-

чат ку ра бо ты ця пе раш нім 

дзе цям трэ ба рас ка заць пра 

вай ну, бо не ва ўсіх жы выя 

дзя ду лі і ба бу лі, якія бы лі 

ўдзель ні ка мі і свед ка мі па-

дзей. І мы ста ра ем ся ўпля-

таць аса біс тыя гіс то рыі, каб 

па ка заць, што вай на бы ла 

агуль най вя лі кай бя дой, што 

за кра ну ла лі та раль на кож на-

га. У мя не са мо га адзін дзед 

па ха ва ны пад Гдань скам — 

ён пер шы пад ня ўся ў ата ку 

на ку ля мё ты, а дру гі за гі нуў у 

канц ла ге ры ў Аў стрыі... Гэ та 

на ша гіс то рыя, якую нель-

га не ве даць, і дзе ці вель мі 

сур' ёз на, з па ва гай і хва ля-

ван нем ус пры ма юць рас ка-

зы пра яе.

Гу та ры ла 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра.

Вя лі кае заўж ды па чы на ец ца з ма ло га: ра ка — 

з бла кіт на га ру чай ка, да ро га — з пер ша га кро ку, 

вя лі кі твор ца — з мас тац кай шко лы. Зрэш ты, ад-

сюль бя рэ па ча так і гра мад ства, у якім доб рых лю-

дзей боль шасць, пе ра ка на ны ды рэк тар Ба ры саў-

скай дзі ця чай мас тац кай шко лы Сця пан КЛІМ ЧУК.

ВЫ ХА ВАН НЕ МАС ТАЦ ТВАМ
як гэ та ро біц ца ў Ба ры са ве

УП «Белконфискат» объявляет о проведении 
электронных торгов 29.11.2019 г. по продаже иму-
щества, изъятого у Зеленкова А. С. 

Легковой седан «Сеат Толедо», 1995 г. в., начальной 
стоимостью 384 рубля. На сайте Belkonfiskat.by разме-
щена информация о лоте, порядке проведения торгов 
и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809. 

УНН 190431606

В суд Волковысского района Гродненской области по-

ступило заявление о признании безвестно отсутствующим 

Гришко Владимира Константиновича, 26 июля 1979 года 

рождения, уроженца г. Пинска Брестской области, по-

следнее известное место жительства – Брестская обл., г. 

Пинск, ул. Первомайская, 108/89.

Просьба к гражданам, располагающим какими-либо све-

дениями о Гришко В. К., сообщить их суду Волковысского 

района в течение двух месяцев со дня опубликования 

объявления. 

29.10.2019 осуществлена реорганизация закрытого ак-

ционерного общества «АрмисИнвестГрупп» (г. Минск, пер. 

Промышленный, 9/3) в форме присоединения (решение 

общего собрания акционеров от 16.10.2019). Депозитарий: 

закрытое акционерное общество «Агрокапитал», УНП 

101000004, 220030, г. Минск, ул. Революционная, д. 6В

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Полесьеэлектромаш», ул. Красная, 179, 225644, Брест-
ская область, г. Лунинец

Предмет аукциона – оборудование, бывшее в употреблении, 

расположенное по адресу: Брестская область, 

г. Лунинец, ул. Красная, 179

№ 
лота

Инв. 
номер

Наименование 

оборудования

Начальная цена 
с НДС 

20 % бел. руб.

1 12556 Токарно-винторезный станок 16К20 11 278,60

2 12561 Токарно-винторезный станок 16К20 11 919,43

3 12701 Токарно-винторезный станок 16К20 10 738,51

4 12726 Токарно-винторезный станок 16Е20 11 545,19

5 12794 Токарно-винторезный станок ГС-526 33 480,00

6 12518 Токарно-винторезный станок 1М63 13 659,92

7 17718 Полуавтомат шлифовальный 3Е183В 79 560,00

8 22040 Фрезерный станок 6Р82Ш 9 840,00

9 22112 Фрезерный станок УФ320 24 082,33

10 12769 Токарно-винторезный станок 1В340Ф30 51 427,13

11 22092 Фрезерный станок 65А60Ф4 493 460,41

12 12789 Токарно-винторезный станок МК6056 31 080,00

13 - Пресс кривошипный КБ5535 598 043,27

З а д а т о к  1 0  %  о т  н а ч а л ь н о й  ц е н ы  л о т а  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 
№  BY 6 0 B L B B 3 0 1 2 0 1 9 1 0 2 1 3 9 0 0 0 1 0 0 1  в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке 
оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 
за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведе-
ния аукциона

10.12.2019 в 12.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

06.12.2019 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона


