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ПАКАЛЕННЕ XXI

Аса біс ты прык ладАса біс ты прык лад

Пра фе сію на стаў ні ка мож на сме ла на зваць ад ной 
з са мых цяж кіх, ад каз ных і га на ро вых ад на ча со ва. 
Азі ра ю чы ся на га ды ву чо бы ў лі цэі, 
я за ха це ла рас ка заць пра свай го лю бі ма га на стаў ні ка.

Ні ко лі не за бу ду ўро кі гіс то рыі і гра ма да знаў ства, за якія я ўдзяч ная 
Фё да ру Ва сіл е ві чу Ра дзі о на ву. Наш на стаў нік уклю чае ў пра цу кож на га 
вуч ня, мо жа свое ча со ва па жар та ваць, каб зняць стом ле насць, а мо-
жа здзі віць не ча ка ным пры кла дам. Ён вы дат ны ар га ні за тар і цу доў ны 
ар тыст. У чым жа асаб лі васць яго ўро каў?

Па-пер шае, хто не га то вы — та му вар та па нер ва вац ца, бо Фё дар 
Ва сіл е віч вы клі кае да дош кі не па клас ным жур на ле, а пры да па мо зе 
скры нач кі з бо чач ка мі. Ад каз вае ву чань, ну мар па спі се яко га ад па-
вя дае ну ма ру бо чач кі. А па куль ад на клас нік рых ту ец ца ка ля дош кі, 
Фё дар Ва сіл е віч гу ляе з ас тат ні мі ў «па ра во зік». Гэ тая гуль ня ўяў ляе 
са бой пы тан ні, што за дае на стаў нік, на якія вуч ні ад каз ва юць па чар зе: 
ка лі пер шы не ве дае ад ка зу, то пы тан не пе рад аец ца на ступ на му, — і 
так да кан ца ра да. Та кім чы нам, вуч ні за раб ля юць плю сы і мі ну сы. Вя-
до ма, спа чат ку нам бы ло вель мі цяж ка пры вык нуць да та кіх уро каў, і 

я ра зам з ад на клас ні ка мі заў сё ды рых та ва ла ся да іх, ве да ю чы, што 
прос та «ад ся дзец ца» не атры ма ец ца.

Фё дар Ва сіл е віч — на стаў нік, які ад дае ся бе цал кам сва ёй пра цы, 
вуч ням і прад ме ту. Ён заў сё ды ву чыў нас вы лу чаць га лоў нае, умець 
вы каз ваць свае дум кі, быць заў сё ды га то вы мі зма гац ца за вы нік. Я 
ста ла лепш ра зу мець гіс то рыю, на ву чы ла ся скла даць ка рот кі план, 
які да па ма гае ад каз ваць на пы тан ні. Фё дар Ва сіл е віч не толь кі даў 
нам шмат ве даў, але і на ву чыў твор ча па ды хо дзіць да та го ці ін ша га 
за дан ня. На прык лад, на пер шым уро ку па гра ма да знаў стве ён за даў 
кож на му на пі саць ліст-па ра ду ана ні му, які да па мо жа яму спра віц ца 
з пэў най праб ле май. Для гэ та га Фё дар Ва сі ле віч рас ка заў нам тры 
гіс то рыі роз ных лю дзей. Гэ та за дан не бы ло вель мі ці ка вым, бо мы 
апы ну лі ся ў ро лі псі хо ла га. Пра чы таў шы на шы ліс ты, на стаў нік ска заў, 
што мы доб ра спра ві лі ся з за да чай і, маг чы ма, на шы па ра ды да па маг лі 
б ка му-не будзь. Та кім чы нам, мы ву чы лі ся твор ча мыс ліць, раз ва жаць, 
вы хо дзіць з цяж кіх сі ту а цый. Ця пер я ра зу мею, што та кіх уро каў у мя не, 
маг чы ма, больш не бу дзе. Я вель мі ра да, што мне да вя ло ся ву чыц ца 
ў та ко га На стаў ні ка.

Ган на КУР ТА СА ВА, вы пуск ні ца 11 кла са лі цэя №2 г. Мін ска.

У се ці ве пра Ста ся Сіл ку ка жуць, 
што ён прый шоў, каб за ва я ваць сэр цы 
міль ё наў жан чын. Ці са праў ды гэ та так?
Ма ла ды вы ка наў ца ро дам 
з На ва по лац ка. Вер шы і му зы ку 
для пе сень хло пец ства рае сам, 
пры чым вы ключ на на бе ла рус кай 
мо ве. У ад ным з ін тэр в'ю вы ка наў ца 
пра ка мен та ваў вы бар пі саць 
на род най мо ве так: «Гэ та цал кам 
на ту раль ная част ка мя не. І ка лі я 
за ўва жыў, што атрым лі ва ец ца пі саць 
вер шы і пес ні, то пы тан не пра мо ву 
вы ра шы ла ся вель мі хут ка». Ця пер 
твор часць Ста ся на бі рае па пу ляр насць. 
Важ ным мо ман там у ёй стаў вы хад 
дэ бют на га аль бо ма з ці ка вай наз вай 
«Пес ні для глу ха ня мых».

— Як доў га ты рых та ваў яго?
— Я не ра біў гэ та га ў звык лым ра зу мен ні. 

Прос та спя ваў на кан цэр тах свае пес ні, па куль 
ад ной чы не паў ста ла пы тан не, што трэ ба іс ці 
да лей. А каб ру хац ца на пе рад, трэ ба бы ло 
ад кі нуць ста рыя пес ні і леп шым ва ры ян там 
бы ло за пі саць іх, каб яны бы лі за фік са ва ныя, 
і мож на бы ло ра біць неш та ін шае. У вы ні ку мы 
за пі са лі ўсё за два дні, гэ та вель мі хут ка.

— Ці ёсць ужо ідэі для но ва га аль бо ма?
— Ёсць. І мы пра цу ем за раз над ім, але гэ та 

вя лі кі сак рэт: што там бу дзе і як. Ма гу толь кі 
ска заць, што ў но вым аль бо ме ўсё атры ма-
ец ца мак сі маль на не па доб нае да та го, што 
я ра біў ра ней.

— Як лі чаш, аба вяз ко ва му зы ка па ві нен 
мець спе цы яль ную аду ка цыю?

— Аб са лют на не, га лоў нае, ха цець зай мац-
ца му зы кай. Хоць у мя не ёсць зна ё мыя, якія 
ма юць му зыч ную аду ка цыю і ім кры шач ку пра-
сцей. Пра сцей іг раць ка лек ты вам. Мне вель мі 
скла да на гэ та да ец ца. Ім пра сцей неш та па-
тлу ма чыць: дзе па мыл кі, ін тэр ва лы роз ныя ці 
ін шыя му зыч ныя ню ан сы, які мі я не ва ло даю, 
бо не ве даю тэр мі на ло гіі. На са мрэч у мя не 
ёсць му зыч ная аду ка цыя, але я дрэн на ву чыў-
ся ў му зыч най шко ле.

— Ці важ нае для ця бе мер ка ван не ін шых 
пра твае вер шы?

— Я пі шу, як пі шу. Ёсць не каль кі аў та ры-
тэт ных для мя не лю дзей, якім я па каз ваю свае 

тво ры, і іх мер ка ван не для мя не важ нае. Ка лі 
кры ты ка кан струк тыў ная, то я пры слу хоў ва ю-
ся, але час цей не...

— Да рэ чы, а як даў но ты пі шаш?
— Вер шы — яшчэ з па чат ко вай шко лы. 

Спа чат ку гэ та бы лі дзі ця чыя спро бы «пад да-
рос ла га», як ро бяць усе ў тым уз рос це. Ця пер 
стаў кры шач ку ра зум ней шым, та му па ды хо джу 
больш сур' ёз на да гэ тай спра вы (усмі ха ец ца).

— Ці заў сё ды за да во ле ны вы ні кам?
— Не, я як Го галь (смя ец ца). На са мрэч, 

спа ліў шмат сва іх вер шаў, прос та кі нуў іх у 
печ ку. Ня ўда лыя ста ра юся не пуб лі ка ваць.

— Што ця бе на тхняе на твор часць?
— Роз ныя моц ныя пе ра жы ван ні. На прык-

лад, ка лі ў мя не доў га дрэн ны на строй, то 
гэ та зна чыць, што бу дуць і но выя пес ні, і ней-
кія ці ка выя ідэі. За апош нія ме ся цы я на пі саў 
не каль кі пе сень, якія звя за ныя з кан крэт ны мі 
людзь мі. Яны для мя не не му зы, прос та вы клі-
ка юць вост рыя эмо цыі, якія по тым кла дуц ца 
ў асно ву му зы кі.

— Якое тваё жыц цё вае крэ да?
— Як бы ба наль на ні гу ча ла, але мой дэ віз 

па жыц ці — да па ма гаць лю дзям. Бо на са май 
спра ве ўсё вяр та ец ца. Я ду маю, трэ ба ра біць 
лю дзям так, як хо чаш, каб ра бі лі та бе.

Мяр кую, што з та кой жыц цё вай уста ноў кай 
Стась аба вяз ко ва да б'ец ца пос пе ху.

На тал ля ВА ВІ ЛОН СКАЯ, 
вы пуск ні ца 11 кла са лі цэя г. На ва по лац ка.

Ма ла хто ў свае 15 га доў 
мо жа па хва ліц ца ней кім 

знач ным да сяг нен нем. 
А вы ха ван ка на род най сту дыі 

вы яў лен ча га і дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва 

Па ла ца куль ту ры Ма ла дзеч на 
Анас та сія На ду дзік мо жа. 

Ня даў на тут ад кры ла ся яе вы ста ва 
«Края ві ды з конь мі».

Пад час ад крыц ця экс па зі цыі асаб лі выя 
сло вы па дзя кі пра гу ча лі ад ма мы дзяў чын кі 
Воль гі Ва сі леў ны. У іх сям'і юрыс таў ні хто не 
за хап ляў ся ма ля ван нем. А раз віць та лент На-
сці да па маг ла кі раў нік сту дыі Га лі на Суш ко, 
якая ад зна чы ла: «Усе, ка му мы ра бі лі та кія 
вы ста вы, ста лі мас та ка мі. Мяр кую, што і На-
сцю ча кае вя лі кая твор чая бу ду чы ня. Тое, як 
яна пра цуе, у мя не вы клі кае толь кі здзіў лен не. 
Дзі ця са ма стой на пры дум ляе кам па зі цыі, і яны 
вель мі скла да ныя».

І са праў ды. Кар ці ны юнай мас тач кі ад люст-
роў ва юць шмат роз ных сю жэ таў. Тут мож на 
ўба чыць і На па ле о на ка ля вог ні шча, і ся дзі бу 
Агін ска га, і са вец ка га ка ва ле рыс та, які раз-
віт ва ец ца з род най вёс кай пе рад ад праў кай 
на фронт. Усе аб' яд ноў вае ад на тэ ма — ко ні, 
лю бі мыя жы вё лы На сці.

«Да стат ко ва раз на стай ныя кам па зі цыі, 
рэа ліс тыч ныя ко ні, жы ва піс ныя ра бо ты. Я лі чу, 
што не дар ма прый шоў сю ды. Атры маў ма су 
за да валь нен ня ад вы ста вы. Больш за ўсё спа-
да ба ла ся кар ці на, дзе на ма ля ва ныя бе лыя ко-
ні на фо не во сень ска га пей за жу», — рас ка заў 
пра свае ўра жан ні на ву чэ нец гім на зіі-ка ле джа 
мас тац тваў Аляк сей Па ка люк.

Ад ну з на вед валь ніц, Ні ну Дуб роў ную, так 
ура зі ла ра бо та «Но вы год прый шоў», што яна 
за ха це ла яе ку піць: «Мне спа да ба ла ся гэ тая 
кар ці на, та му што яна сім ва лі зуе Ка ля ды, на-
ступ лен не Но ва га го да, над зею на неш та но вае, 
леп шае, пры го жае. Уся пры ро да быц цам за мер-
ла ў ча кан ні. Тут па ка за на ра дас нае дзі ця чае 
све та ад чу ван не. Я ха чу па да рыць гэ тую кар ці ну 
сва ёй пля мен ні цы, якая жы ве ў Гер ма ніі».

Ця пер мас тач ка збі ра ец ца ства рыць се-
рыю гра фіч ных ра бот. «Гэ та бу дуць аб са лют на 

вы ду ма ныя воб ра зы, якія не пад да юц ца яко-
му-не будзь тлу ма чэн ню», — дзе ліц ца пла на мі 
Анас та сія.

На пры кан цы ме ра пры ем ства дзяў чы на па-
да ры ла ўсім су ве ні ры: вы ра за ных з ка ля ро вай 
па пе ры ко ні каў з аў то гра фам юнай мас тач кі. 
У па да ру нак ад на род най сту дыі яна атры ма-
ла аль бом для эс кі заў, які так даў но ха це ла, і 
са праўд ны ка та лог з яе ма люн ка мі.

Да р'я СВІ РЫ ДА, вы пуск ні ца 11 кла са 
гім на зіі №10 г. Ма ла дзеч на.

ЗДА РОЎЕ 
З ПА ВЕТ РА

...Па су бо тах фіз куль ту ра ва ўні вер сі тэ це 
звы чай на пра хо дзі ла ў ба сей не. 25-мет-
ро выя да рож кі ў гэ ты ра ніш ні час бы лі 
амаль цал кам у рас па ра джэн ні сту дэн-
таў (акра мя нас, па пла ваць пры хо дзі лі 
яшчэ не каль кі вы клад чы каў). Для тых, 
хто ня ўпэў не на ад чу ваў ся бе на ва дзе, 
бы лі пе нап лас та выя дош кі, для тых, 
хто ха цеў за сво іць неш та боль шае, чым 
стыль «па-са ба ча му», — трэ не ры, якія не 
стам ля лі ся пры дум ваць но выя за дан ні. 
Ідэа льна.

Але ажы я та жу не на зі ра ла ся. Толь кі ка лі 
зай ма лі ся пер ша курс ні цы — для іх на вед ван не 
ба сей на бы ло аба вяз ко вай умо вай для за лі ку. 
Ста рэй шых сту дэн так пры хо дзі ла вель мі ма ла 
(хоць па ру на ва дзе за ліч ва лі за дзве). Пры тым 
што част ка з іх па ста ян на шу ка ла спо са бы 
па ху дзець, са мы ві да воч ны і да ступ ны з іх ча-
мусь ці іг на ра ва лі.

«Ня ма ча су, гро шай, сіл», — якія «ад маз кі» 
вы яшчэ чу лі? (Не ка жу пра тых, хто спор там 
зай мац ца не хо ча ўво гу ле.) Так апраўд ва юц-
ца дзяў ча ты, якія на сло вах толь кі і ча ка юць 
маг чы мас ці па бег чы ў за лу. І не за ўва жа юць, 
коль кі тых маг чы мас цяў на са мрэч ёсць.

Ця пер у ста ліч ных пар ках рас па ча лі ся бяс-
плат ныя за ня ткі ёгай. Кож ную ня дзе лю (вя до-
ма, ка лі на двор'е не пе ра шко дзіць) ама та раў 
ус ход няй гім нас ты кі — і пра фе сі я на лаў, і на-
віч коў — за пра ша юць на зя лё ныя пля цоў кі 
Мін ска: у пар кі Пе ра мо гі, Ці ва лі, 40-год дзя 
Каст рыч ні ка і ін шыя. З са бой про сяць за ха-
піць ды ва нок для ёгі. Так, пры му сіць ся бе ра на 
пра чнуц ца ў вы хад ныя, каб ужо ў 9 га дзін быць 
на трэ ні роў цы, — тая яшчэ за дач ка. Але, ка лі 
спаць да абе ду, вы лу чыць час на спорт бу дзе 
яшчэ скла да ней.

Бяс плат ныя трэ ні роў кі пра хо дзяць і ў пар ку 
«Dreamland». Па су бо тах у 11 га дзін пра па ну-
юць вы пра ба ваць на са бе роз ныя фіт нес-на-
прам кі. На прык лад, у на ступ ную су бо ту бу дзе 
FІZІKA. Не, школь ныя за дач кі ра шаць не трэ ба. 
Гэ та на пра мак, які аб' яд ноў вае ў са бе не каль кі 
фіт нес-ме то дык і да па ма гае раз ві ваць вы нос-
лі васць і гнут касць. Ка ра цей, лепш адзін раз 
па спра ба ваць, чым сто — па чуць.

Лю бі це бе гаць, але ня ма кам па ніі? Ка лі лас-
ка! Су пол ка MіnskRun (больш за 70 ча ла век) 
і пя ці кі ла мет ро вая дыс тан цыя (у ляс ку!) ча ка-
юць вас кож ную су бо ту а 10-й га дзі не ра ні цы. 
Зноў жа бяс плат на. Больш за тое, ка ман да 
ва лан цё раў, якая ар га ні зуе гэ тыя спар тыў ныя 
су стрэ чы, пра па нуе яшчэ і кож ны раз пас ля 
пра беж кі фік са ваць свой вы нік на сай це і са-
чыць за пра грэ сам. Дро бязь, а пры ем на.

Не ка жу ўжо пра шмат лі кія ак цыі ў фіт нес-
клу бах. Толь кі па спя вай за піс вац ца.

Дзіў ная рэч: усе так імк нуц ца па ху дзець да 
ле та, што не за ўва жа юць, што ле та са мо па 
са бе — цу доў ная маг чы масць пры вес ці ся бе 
ў фор му. Аб ста ві ны — спя кот нае на двор'е — 
вы му ша юць ес ці менш, а ру хац ца больш. Сяб-
роў ка ня даў на па хва лі ла ся: на рэш це скі ну ла 
зла шчас ныя пяць кі ла гра маў. «Каб не ле та, 
на пэў на, не пра тры ма ла ся б на той ды е це. А 
так на ват па муч ным і са лод кім не над та су-
мую: га род ні ны і са да ві ны ха пае».

Не ду май це, што маг чы мас ці пра па нуе 
толь кі ста лі ца. Як па мне, у вёс цы ці ў не вя лі кім 
го ра дзе ёсць усе ўмо вы, каб зай мац ца спор-
там. На вош та іс ці ў трэ на жор ку, ка лі ёсць са-
праўд ны ве ла сі пед і кі ла мет ры сце жак уз доўж 
ле су ці рэч кі? А за мест ба сей на — во зе ра? У 
ба бу лі ным два ры, па мя таю, на ват ва лей боль-
ную пля цоў ку ра бі лі. На цяг ва лі вя роў ку па між 
пла та мі двух ага ро даў — і да вай. Га лоў нае, не 
тра піць мя чом па агур ках.

Які сэнс скар дзіц ца сяб роў кам і чар го вы 
раз рас каз ваць, ча му вы не мо жа це ўзяц ца 
за ся бе? Па ху дзець гэ та яшчэ ні ко му не да-
па ма га ла. Чым апраўд вац ца (у пер шую чар гу 
пе рад са бой), лепш пе ра сі ліць сваю ля но ту і 
на рэш це зра біць штось ці з даў но скла дзе на га 
пла на дзе ян няў. Неаба вяз ко ва ад ра зу вы праў-
ляц ца на пя ці кі ла мет ро вую дыс тан цыю, каб 
по тым ты дзень ады хо дзіць ад той пра беж кі і 
з жа хам ду маць пра на ступ ную. Зда ро вы лад 
жыц ця па чы на ец ца з дро бя зяў, час для якіх 
мож на знай сці кож ны дзень.

«Мо ва — гэ та част ка мя не»

МОЙ СА МЫ ЛЕП ШЫ 
НА СТАЎ НІК

Камертон настроюКамертон настрою

ЛЮ БІ МЫЯ КО НІ ЮНАЙ МАС ТАЧ КІ
Ру ка твор цыРу ка твор цы
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