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Юныя зор кіЮныя зор кі

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых
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Сён ня мы пад вя дзём вы ні кі на ша га чар го ва га твор ча га спа бор ніц тва ся род юных і 
ма ла дых ня штат ных аў та раў «Я — ма ла ды! І мне не ўсё роў на!..», якое доў жы ла ся 
ця гам на ву чаль на га го да. Але перш чым на зваць ім ёны пе ра мож цаў, па тра ды цыі 
ко рат ка пра ана лі зу ем яго ход і вы ні кі.
Уся го на кон курс па сту пі ла больш за 40 твор чых ра бот. На ста рон ках «Чыр вон кі. 
Чыр во най зме ны» бы ло апуб лі ка ва на (ра зам з ра бо та мі, якія дру ку юц ца сён ня) 12 
леп шых, па-са праўд на му жур на лісц кіх «проб пя ра». Пры клад на столь кі ж до пі саў бы-
ло (і яшчэ бу дзе) зме шча на на ста рон ках ма ла дзёж на га да дат ку ў якас ці звы чай ных 
га зет ных ма тэ ры я лаў. Ад бы ло ся гэ та з той пры чы ны, што зга да ныя «про бы пя ра» не 
ад па вя да лі ўмо вам кон кур су най перш з-за абра най аў та ра мі тэ мы, але тым не менш 
бы лі вар ты мі ўва гі — і на ша га жу ры, і, спа дзя ём ся, чы та чоў. Яшчэ коль кі да сла ных на 
на ша твор чае спа бор ніц тва ра бот знай шлі сваё мес ца пад руб ры кай «З пош ты «ЧЗ». 
Та кім чы нам, з агуль най коль кас ці атры ма ных на мі «проб пя ра» бы ло на дру ка ва на 
больш за па ло ву. Гэ та не бла гі вы нік, лі чым, усе ах вот ныя паў дзель ні чаць у кон кур се 
доб ра па пра ца ва лі, тым больш што не каль кі аў та раў да сла лі не па ад ной ра бо це.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

ВІН ШУ ЕМ, 
ПЕ РА МОЖ ЦЫ!

Гэ ты год для 10-га до вай 
мін чан кі На сці Жаб ко вы даў ся 
вель мі скла да ным. Яна на ад ны 
дзя сят кі скон чы ла па чат ко вую 
шко лу ў ста ліч най гім на зіі 
№16, так са ма на дзя сят кі 
зда ла ўступ ныя дзяр жаў ныя 
эк за ме ны ў гім на зію, па спя хо ва 
ву чыц ца ў му зыч най шко ле №10 
імя Гле ба ва. Ды і за раз, ка лі 
ўсе дзе ці ба вяц ца пад час лет ніх 
ка ні ку лаў, На сці не да ад па чын ку. 
Яна рых ту ец ца прад ста віць на шу 
кра і ну на дзі ця чым кон кур се 
«Ві цебск-2016», што прой дзе 
ў рам ках «Сла вян ска га ба за ру».
Што дзён ныя за ня ткі па ва ка ле 
і ха рэа гра фіі, кур сы ак цёр ска га 
май стэр ства і га дзі ны 
трэ ні ро вак на трэ на жо рах. 

Ра зам з дзяў чын кай да кон кур су 
рых ту ец ца і ўся сям'я. Яны — 
вя лі кая і друж ная ка ман да, 
і мож на сцвяр джаць, 
што ме на ві та з сям'і бя рэ вы ток 
за ці каў ле насць спя вач кі му зы кай. 
Ба бу ля На сці — вя до мы дзі ця чы 
кам па зі тар, аў та рка мно гіх 
пе сень і збор ні каў для дзя цей 
Яні на Жаб ко, а ста рэй шы брат 
Глеб — пра фе сій ны пе да гог па 
ва ка ле. Ме на ві та ён рых туе сяст ру 
да вы ступ лен ня на кон кур се.

— Як так атры ма ла ся, што На сця 
яшчэ ў до сыць юным уз рос це па ча ла 
пра фе сій на зай мац ца му зы кай?

Глеб: — У нас сям'я му зы кан таў. І тое, 
што На сця — «му зыч нае дзі ця» ста ла зра-
зу ме ла, як толь кі яна ска за ла пер шыя сло-
вы. Спа чат ку па чы на лі спя ваць прос цень кія 

пе сень кі, час та гэ та бы ла ба бу лі на твор-
часць. А по тым мы ўсе за ўва жы лі, што яна 
мае до сыць вя лі кі та лент да спе ваў.

— Пер шым на стаў ні кам На сці быў 
Пётр Ял фі маў?

Глеб: — Так, я ву чыў ся ў Пят ра яшчэ, 
ка лі быў сту дэн там Ін сты ту та су час ных ве-
даў імя Шы ро ка ва. На сцю так са ма пры вёў 
да свай го на стаў ні ка, та ды ёй бы ло 6 ці 7 
га доў. З Пят ром яны пра ца ва лі пры клад на 
год. По тым эс та фе ту На сці на га на стаў ні-
ка пе ра няў я. Вы ка рыс тоў ваю і ве ды, што 
атры маў ад Пят ра, і ін шы во пыт, бо на ву чаў-
ся кла січ на му ака дэ міч на му ва ка лу. Во пыт 
пра цы з На сцяй — бяс цэн ны, ён уклю чае 
і ста сун кі ў сям'і, ра зу мен не яе ха рак та ру. 
Так са ма доб рай на стаў ні цай для сяст ры 
бы ла Анас та сія Ма ла шке віч, яе шко ла і ме-
та ды вы кла дан ня да па маг лі і мне.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

— Анд рэй Эду ар да віч, даў но ня ма вя лі-
кай кра і ны, для гра ма дзян якой ін тэр на цы-
я на лізм не быў пус тым гу кам. Як вы ду ма-
е це, су час нае ма ла дое па ка лен не гэ так жа 
га то ва спа чу ваць чу жо му го ру і прый сці, 
ка лі спат рэ біц ца, на да па мо гу?

— Мяр кую, што па раў на нне па ка лен няў — 
прос та не па збеж нае ва ўсе ча сы. Та му нель га 
крыў дзіц ца, а трэ ба спра ва мі да каз ваць, што 
мо ладзь здоль ная вы ра шаць са мыя сур' ёз ныя 
за да чы. Вы пы та е це ся пра вель мі важ ныя ма-
раль ныя якас ці. Ці ўлас ці выя яны ма ла до му 
па ка лен ню? Без умоў на, пры вя ду толь кі адзін 
прык лад: наш ва лан цёр скі рух «Доб рае сэр-
ца» аб' яд ноў вае па ўсёй кра і не больш як 30 
ты сяч юна коў і дзяў чат. По ле іх дзей нас ці — 
да па мо га ве тэ ра нам, адзі но кім не ма ла дым 

лю дзям, ра бо та з дзець мі-сі ро та мі, дзець-
мі з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця, 
пад трым ка лю дзей, якія апы ну лі ся ў цяж кай 
жыц цё вай сі ту а цыі, а так са ма ма юць па трэ-
бу ў да ра гіх апе ра цы ях. Ві зіт най карт кай ва-
лан цёр ска га ру ху стаў даб ра чын ны ма ра фон 
«Усе фар бы жыц ця для ця бе» і Дні даб ра. У 
Год мо ла дзі, на прык лад, пад час пра вя дзен ня 
даб ра чын ных ма ра фо наў ва лан цё ры са бра лі 
і пе ра лі чы лі ад рас ную да па мо гу тым, хто меў 
у ёй па трэ бу, на су му больш як 185 міль ё наў 
руб лёў.

Яшчэ адзін на кі ру нак ва лан цёр скай дзей-
нас ці — пра ект «Ад наў лен не свя тынь Бе ла-
ру сі». За тры га ды доб ра ўпа рад ка ва на больш 
як 530 аб' ек таў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

На сця На сця ЖАБ КОЖАБ КО::

 «Без му зы кі  «Без му зы кі 
ўжо ні ку ды»ўжо ні ку ды»
Юная спя вач ка прад ста віць Бе ла русь 
на XІV Між на род ным дзі ця чым кон кур се «Ві цебск-2016»

Пе ра ем насць па ка лен няўПе ра ем насць па ка лен няў

«Па тры я тызм — 
не за хап лен не 
знеш ні мі рэ ча мі».
За ім па він на ста яць глы бо кае ве дан не гіс то рыі, 
тра ды цый і куль ту ры свай го на ро да

Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ: 

У са вец кія ча сы мы, ста рэй шае па ка лен не 
«Чыр вон кі», з ма лен ства ад чу ва лі ся бе 

па тры ё та мі. Шчы ра га на ры лі ся чыр во ным 
пі я нер скім галь шту кам і з аза ртам гу ля лі 

ў «За рні цу» і «Ар ля ня». Імк ну лі ся за слу жыць 
пра ва пер шы мі ўсту піць у кам са мол. 

Але, апроч ідэа ла гіч на га склад ні ка, як ця пер 
га во раць, у та га час ных пад лет каў бы ла 

і прос тая ча ла ве чая не абы яка васць да та го, 
што ад бы ва ла ся ў све це. Мы збі ра лі ў шко ле 

па сыл кі для ра вес ні каў з Ні ка ра гуа. 
Вель мі пе ра жы ва лі за тых, хто пе ра жыў 

у Ар ме ніі зем ля тра сен не. 
По тым з хва ля ван нем на зі ра лі за вы ва дам 

са вец кіх вой скаў з Аф га ні ста на... 
Пра па тры я тыч ныя каш тоў нас ці ў жыц цё вых 
пры яры тэ тах су час най мо ла дзі мы гу та рым 

з пер шым сак ра та ром ЦК БРСМ 
Анд рэ ем БЕ ЛЯ КО ВЫМ.

Двое з трох пе ра мож цаў твор ча га кон кур су: 
На стас ся Га рост (зле ва) і Да р'я Сві ры да.


