
Го нар на шай шко лы — 
гіс то ры ка-края знаў чы му зей 
«Спад чы на», які пра цуе 
пад кі раў ніц твам на стаў ні ка 
гіс то рыі Ан то на Ан то на ві ча 
Апа на се ві ча. У му зеі тры раз дзе лы: 
гіс та рыч ны, эт на гра фіч ны 
і лі та ра тур на-мас тац кі. Гіс та рыч ны 
раз дзел апа вя дае нам пра даў нюю 
і ба га тую на па дзеі гіс то рыю 
Ле бе дзе ва. Тут так са ма мож на 
знай сці ін фар ма цыю пра Пер шую 
і Дру гую cусветныя вой ны. 
Не каль кі стэн даў і віт рын 
пры све ча ны на шым зем ля кам — 
удзель ні кам Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. На вед валь ні кі лю бяць 
за тры мац ца ка ля эт на гра фіч на га 
раз де ла, бо тут ство ра на част ка 
ін тэр' ера ся лян скай ха ты мі ну лых 
ча соў.

Га лоў ны скарб лю бой мяс цо вас ці — гэ-
та лю дзі. У Ле бе дзе ве ў свой час на ра дзі-
лі ся аль бо ву чы лі ся і пра ца ва лі ака дэ мік 
Між на род най ака дэ міі аст ра наў ты кі Ба рыс 
Кіт, мас так Ра ман Се маш ке віч, ву чо ны і 
мас так Яў ген Шы ра еў, гіс то рык Ге надзь 
Ка ха ноў скі, паэ ты Ры гор Се маш ке віч, Кас-
тусь Цы буль скі і ін шыя.

Ня даў на на пад ста ве са бра ных ма тэ ры-
я лаў і му зей на га ар хі ва на ву чэн цы шко лы 
Ягор Ку зін і Глеб Гры маць пад рых та ва лі 
да след чую ра бо ту пра ву чо на га і мас та ка 
Яў ге на Шы ра е ва. Яе аба ро на ад бы ла ся ў 
На цы я наль ным дзі ця чым аду ка цый на-азда-
раў лен чым цэнт ры «Зуб ра ня». Юна кі ста лі 
лаў рэ а та мі рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Мае 
зем ля кі — мой го нар» і бы лі ўзна га ро джа ны 
дып ло мам Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

На ба зе му зея ар га ні за ва ны гур ток «Му-
зея знаў ства». Вуч ні пра вод зяць ці ка выя 
эк скур сіі. Акра мя гэ та га, удзель ні кі гурт ка 
зай ма юц ца по шу ка вай ра бо тай. На пя рэ-
дад ні свят ка ван ня 70-год дзя Пе ра мо гі шко-
лу на ве да лі гос ці са Сма лен скай воб лас ці. 
Сям'я Яго ра вых шу ка ла мес ца па ха ван ня 

іх дзя ду лі — чыр во на ар мей ца Пят ра Мі кі-
та ві ча Яго ра ва. Хут чэй за ўсё ён за гі нуў у 
1939 го дзе, ка лі вой скі Чыр во най Ар міі бы лі 
ўве дзе ны на тэ ры то рыю За ход няй Бе ла ру-
сі. Юныя края знаў цы знай шлі ін фар ма цыю 
пра тое, што на тэ ры то рыі Ле бе дзе ва ці ў 
кан цы 1939-га, ці ў па чат ку 1940 го да на 
ста рых мо гіл ках, там, дзе ця пер уста ноў-
ле ны пом нік вяз ням Ле бе дзеў ска га канц-
ла ге ра, быў па ха ва ны чыр во на ар ме ец, які 
па мёр ад ран. Гос ці з Ра сіі ўскла лі квет кі 
да брац кай ма гі лы, якую ця пер яны лі чаць 
мес цам па ха ван ня іх дзе да.

— Вы ха ван не лю бо ві да бе ла рус кай мо-
вы, да на шых на цы я наль ных звы ча яў, свят, 
пры віц цё па ва гі да на цы я наль най на род най 
твор час ці — усё гэ та з'яў ля ец ца важ ным 
на кі рун кам гра ма дзян ска-па тры я тыч на га 
вы ха ван ня ў дзей нас ці на ша га му зея, — га-
во рыць яго за гад чык Ан тон Ан то на віч.

Мы, ма ла дое па ка лен не, ад чу ва ем 
асаб лі вы го нар за тое, што ў нас ёсць 
доб рыя пры кла ды жыц ця на шых баць коў, 
дзя доў і пра дзе даў: пра ца ві тых, ду хоў на 
ба га тых і аду ка ва ных лю дзей.

Ан ге лі на ПЯТ РОЎ СКАЯ, 
вы пуск ні ца 9 кла са Ле бе дзеў скай СШ 

Ма ла дзе чан ска га ра ё на.
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ПРА АЎ ТА РА
— Ня даў на я прый шла ў гур ток 

«Шко ла жур на ліс ты кі», каб па спра-
ба ваць свае сі лы ў гэ тай ня лёг кай, 
але, на мой по гляд, ці ка вай спра-
ве, — рас каз вае Ан ге лі на.

Дзяў чы не 15 га доў. Аў та рка 
атрым лі вае аса ло ду ад пры ро ды і 
імк нец ца за ха ваць яе пры га жосць на 
фо та. Ан ге лі на за кан чвае му зыч ную 
шко лу па кла се фар тэ пі я на. А яшчэ 
яна з дзя цін ства за хап ля ец ца ну міз-
ма ты кай: у яе ка лек цыі 304 ма не-
ты, ся род якіх ёсць і ўзо ры пе ры я ду 
ХІХ ста год дзя. А са май ста ра даў няй 

ма не це — 140 га доў.

На вед ва ю чы чар го вую 
трэ ні роў ку па бок се, 

я су стрэ ла ў спар тыў най 
за ле свай го ку мі ра Дзміт рыя 

Аса на ва. Ні чо га дзіў на га, 
бо я зай ма ю ся ў яго 

баць кі Сяр гея Ле а ні да ві ча. 
Пад кі раў ніц твам апош ня га 

ма лень кі сын зра біў пер шыя 
ўда ры на бак сёр скім рын гу, 

і вось за раз 19-га до вы 
юнак — чэм пі ён Еў ро пы 

па бок се, май стар спор ту 
між на род на га кла са, які 
сё ле та бу дзе аба ра няць 

ко ле ры бе ла рус ка га сця га 
на Алім пій скіх гуль нях у 

Рыа-дэ-Жа нэй ра.

— У мя не ёсць два са мыя па мят ныя па ядын-
кі, — пры гад вае Дзміт рый. — Вя до ма, са мы пер-
шы. Та ды хлоп цы, з які мі бак сі ра ваў, бы лі ста-
рэй шыя за мя не на тры га ды, але я вый граў тыя 
спа бор ніц твы і бой за алім пій скую лі цэн зію на чэм-
пі я на це све ту. Кож ная пе ра мо га вель мі знач ная і 
пры но сіць вя лі кую ра дасць, та му што ты столь кі 
зра біў, столь кі ся бе аб мя жоў ваў, каб атры маць 
вы нік. Гэ та вель мі пры ем на.

Але кож ная пе ра мо га да ста ец ца ня лёг ка.
— Шмат ча су ўдзе ле на і рэ жы му, і трэ ні роў кам, і 

хар ча ван ню. Бо дро бя зяў у спор це не бы вае, — тлу-
ма чыць юнак. У пра цэ се пад рых тоў кі да спа бор ніц-
тваў за спарт сме на мі стро га со чыць урач-ды е то лаг, 
пад ліч вае кож ную ка ло рыю. Усё ад вар ное, ні чо га 
сма жа на га, муч но га, са лё на га. Больш бял ку, менш 
вуг ля во даў. Гэ та і ёсць рэ жым хар ча ван ня, які пад-
во дзіць па сту по ва да па трэб най ва гі.

— Са мае цяж кае — гэ та са ма кант роль, — лі-
чыць чэм пі ён. — Не да ваць са бе рас слаб ляц ца, та-
му што вя лі кі спорт па мы лак не да руе. Тым больш 
бокс, дзе ду маць трэ ба хут ка.

На шля ху да пе ра мо гі маг чы мыя і траў мы. Бы лі 
вы пад кі, ка лі Дзі му да во дзі ла ся бак сі ра ваць з хво-
рым пля чом. Двой чы вёў бой са зла ма най ру кой, 
але, ня гле дзя чы на гэ та, пе ра мог. А ся рэб ра ным 
пры зё рам Еў ра пей скіх гуль няў у Ба ку ён стаў з 
траў ма ва ным но сам.

Па сло вах юна ка, ён заў сё ды па мя тае баць ка-
ву па ра ду: «Вы ходзь і ра бі тое, што ўме еш, тое, 
што лю біш, ра бі і атрым лі вай за да валь нен не». 
Спа дзя ю ся, гэ тыя сло вы да па мо гуць спарт сме ну 
са брац ца і за ва я ваць свой пер шы алім пій скі ме-
даль. Мы ве рым у ця бе, Дзі ма!

Р.S. Вы здзі ві це ся, але за моц най і ма гут най 
знеш нас цю спарт сме на ха ва ец ца твор чая на ту ра. 
Аказ ва ец ца, Дзі ма пі ша му зы ку і тэкс ты, чы тае рэп 
і на ват ар га ні за ваў з сяб ра мі гурт «Ла ка цыя 67».

Ва ле рыя ЛУ ЖЫН СКАЯ, 
вы пуск ні ца 8 кла са 

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

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ»)

Геа гра фія аў тар скіх до пі саў бы ла прад стаў-
ле на да стат ко ва шы ро ка, але тра ды цый на вы лу-
чы лі ся ўдзель ні кі кон кур су з Ма зы ра і Ма ла дзеч-
на — і коль кас на, і, га лоў нае, якас на. Ма лай цы, 
так тры маць! З агуль на га зноў жа ад зна чым 
што га до вы «ці хі старт» і «імк лі вы фі ніш» чар го-
ва га твор ча га спа бор ніц тва. Гэ та зна чыць, што ў 
па чат ку кон кур су па сту пае не вель мі шмат ма тэ-
ры я лаў, а на пры кан цы, лі та раль на ў апош нія дні, 
юныя і ма ла дыя ня штат ныя аў та ры нас за валь-
ва юць па слан ня мі. Ме на ві та з гэ тай пры чы ны 
(ра бо ты ж трэ ба пра чы таць, ада браць леп шыя 
і пад рых та ваць іх да дру ку) част ка ма тэ ры я лаў 
яшчэ так і не бы ла на дру ка ва на. Та му, удзель ні кі 
(а ся род іх заў сё ды ёсць і па ста ян ныя, хто бя рэ 
ўдзел у твор чым спа бор ніц тве не адзін год), ка лі 
лас ка, на бу ду чы ню — да сы лай це свае «про бы 
пя ра» як ма га ра ней.

Ня гле дзя чы на вель мі пад ра бяз на пра пі са-
ныя ўмо вы кон кур су, рэд кая ра бо та ад па вя-
да ла ім цал кам. Га вор ка на ват не пра абра-
ныя не ка то ры мі аў та ра мі тэ мы, а пра роз ныя 
тэх ніч ныя мо ман ты: ад сут насць кан такт ных 
звес так аў та ра, ну ма ра паш пар та ці шко лы, 
дзе ву чыц ца наш ня штат нік, і ін шае. Для атры-
ман ня гэ тых звес так па трэб ны быў да дат ко вы 
час і на ма ган ні. Зрэш ты, дзя ку ю чы гэ тым аб-
ста ві нам амаль з усі мі аў та ра мі, чые ра бо ты 
бы лі на дру ка ва ны, мы раз маў ля лі аса біс та, 
па маг чы мас ці неш та ім ра і лі, пад трым лі ва лі. 
Ду ма ем, у гэ тым так са ма ёсць ста ноў чы бок 
на ша га кон кур су. (Тым не менш, ка лі лас ка, 
на да лей імк ні це ся ня ўхіль на пры трым лі вац ца 
за яў ле ных умоў твор ча га спа бор ніц тва.)

Што да ты чыц ца па мы лак не ка то рых аў та-
раў з вы ба рам тэ мы... Так, мы не ад ной чы га-
ва ры лі пра тое, што план ка ў на ша га кон кур су 
да стат ко ва вы со кая. Ён раз лі ча ны най перш на 
тых, хто хо ча ў бу ду чым па спы таць «жур на-
лісц ка га хле ба» (гэ та не пе ра шко да для ўдзе лу 
ў ім усіх ін шых). А зна чыць, ужо за раз па ві нен 
пра яў ляць і на стой лі васць, і крэ а тыў насць, 
мець вост рае во ка і лёг кае пя ро. Па вер це, 
усё гэ та не з'я віц ца ў адзін мо мант са мо па 
са бе, ка лі вы пе ра сту пі це па рог жур фа ка. Та-
му і кры тэ рыі ад бо ру леп шых твор чых ра бот з 
на ша га бо ку бы лі ад па вед ны мі.

На што яшчэ не маг чы ма не звяр нуць ува-
гу: сё ле та (зрэш ты, як і ў па пя рэд нія га ды за 
не вя лі кім вы клю чэн нем) усе ўдзель ні кі кон кур-
су — дзяў ча ты. Зра зу ме ла, што і ў пе ра мож цаў 
бу дуць дзя во чыя ім ёны. За апош нія га ды гэ та 
ўжо трэ ці та кі фі нал твор ча га спа бор ніц тва 
(толь кі ад ной чы яго «раз ба віў» хло пец). Вель мі 
ра ды, што дзяў ча ты так жа да юць стаць жур-
на ліс та мі, а вось за юна коў кры ху крыўд на... 
Яшчэ ад нос на ня даў на на ша пра фе сія лі чы ла-
ся больш муж чын скай, чым жа но чай...

На пры кан цы та кая не ма ла важ ная, лі чым, 
дэ таль, на якую так са ма трэ ба звяр нуць ува гу 
і ўдзель ні кам кон кур су, і іх на стаў ні кам і баць-
кам, і кі раў ні кам гурт коў. Што год у гэ ты час у 
рэ дак цыю звяр та юц ца абі ту ры ен ты з прось бай 
за ві за ваць ксе ра ко піі сва іх апуб лі ка ва ных ма-
тэ ры я лаў. Га зе та для гэ та га, як вы свет лі ла ся, 
бя рэц ца ў шко ле, у гурт ку, і атрым лі ва ец ца, 
што яна прак тыч на не бы вае ў ру ках абі ту-
ры ен таў (інакш не трэ ба бы ло б ксе ра ко пій, у 
пры ём ную ка мі сію пра сцей па да ваць га зет ныя 
вы раз кі). Без ін тэр нэ ту ця пер ні як, але для бу-
ду ча га жур на ліс та вель мі важ на чы таць ме на-
ві та па пя ро вы ва ры янт вы дан ня. Асаб лі ва та го, 
у якім дру ку юц ца твае ма тэ ры я лы. А леп шы 
спо саб па ста ян на тры маць га зе ту ў ру ках — 
гэ та вы пі саць «Звяз ду», каб двой чы ў ме сяц 
ра зам з ёй атрым лі ваць і ма ла дзёж ны да да так 
«Чыр вон ку. Чыр во ную зме ну». Не су мня вай-
це ся, абі ту ры ен ты, гэ тая па ра да мо жа вель мі 
да па маг чы на ва шым шля ху да пра фе сіі.

Та кім чы нам, не вя лі кі ана ліз за вер ша ны, 
мы вы хо дзім на фі ніш ную пра мую! За ста ло ся 
толь кі на зваць ім ёны пе ра мож цаў чар го ва га 
кон кур су «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны» і па він-
ша ваць іх з цал кам за слу жа ным да сяг нен нем. 
Жу ры ад на га лос на вы ра шы ла ўша на ваць ад-

ра зу трох удзель ні каў, пры знаў шы іх пе ра мож-
ца мі. Гэ та вы пуск ні ца 11 кла са ма ла дзе чан-
скай гім на зіі №10 Да р'я СВІ РЫ ДА! Дзяў чы на 
не пер шы год удзель ні чае ў твор чых кон кур-
сах для юных і ма ла дых ня штат ных аў та раў, 
якія пра во дзіць «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на». 
Толь кі ў рам ках сё лет ня га бы лі зме шча ны дзве 
«про бы пя ра» Да р'і («Пес ні — най леп шыя ле кі 
ад су му», «ЧЗ» ад 4.02.2016 го да; «У пес ні, як у 
жыц ці», «ЧЗ» ад 21.04.2016 го да). Апроч та го, 
не каль кі яе ма тэ ры я лаў дру ка ва лі ся як звы чай-
ныя жур на лісц кія і ў «рэ дак цый ным парт фе лі» 
яшчэ ма ец ца іх за пас ад гэ та га ак тыў на га аў-
та ра. Да р'я сё ле та збі ра ец ца па сту паць у Ін-
сты тут жур на ліс ты кі БДУ. Па сак рэ це ска жам, 
што да гэ тай па дзеі яна па ды шла з сур' ёз ным 
твор чым ба га жом — га то ва прад' явіць эк за ме-
на цый най ка мі сіі парт фо ліа з 19 сва іх ра бот. 
Вось гэ та за яў ка!

На ступ ная пе ра мож ца — вы пуск ні ца 10 кла-
са Лі цэя БДУ На стас ся ГА РОСТ («Па да ба ец ца 
да па ма гаць ін шым», «ЧЗ» ад 4.02.2016 го да). 
Дзяў чы на не вы клю чае, што ў бу ду чы ні мо жа 
звя заць свой да лей шы лёс з пра фе сі яй жур на-
ліс та. У На стас сі ёсць яшчэ час па ду маць, але 
сва ёй твор чай ра бо тай і за слу жа най пе ра мо гай 
у кон кур се яна ўжо, на наш по гляд, па цвер дзі ла 
пра віль насць па мкнен няў.

Яшчэ ад но імя з лі ку пе ра мож цаў — вы-
пуск ні ца 9 кла са пін скай СШ №15 Да р'я БА-
ХІР («Ад праў ная кроп ка. Ства раль нік і ды рэк-
тар му зея — дзе вя ці клас нік», «ЧЗ» ад 21.04. 
2016 го да). Аў та рцы 15 га доў, але яна так са ма, 
як і ін шыя пе ра мож цы, ма рыць аб па ступ лен-
ні ў Ін сты тут жур на ліс ты кі БДУ. А для гэ та га 
ўжо за раз ак тыў на пі ша ар ты ку лы ў га зе ты, 
су стра ка ец ца і раз маў ляе з ці ка вы мі людзь-
мі. Сло вам, ро біць усё тое, што вы кон вае ў 
паў ся дзён най пра цы пра фе сі я нал. Пе ра мо га 
ў кон кур се га во рыць пра тое, што ў дзяў чы-
ны — пры да лей шай кар пат лі вай пра цы над 
са бой — ёсць усе шан цы праз не ка то ры час 
стаць на шым ка ле гам «па цэ ху».

Він шу ем усіх пе ра мож цаў і ўдзель ні каў! Га-
ва ры лі ра ней і пра цяг ва ем сцвяр джаць: тых, 
хто прай граў, у на шым кон кур се не бы вае! 
Пе ра мо га — гэ та не толь кі факт пуб лі ка цыі ў 
га зе це. На ват прос та ўдзел у твор чым спа бор-

ніц тве, па ра да ад пра фе сій на га жур на ліс та — 
вель мі ка рыс ны і па трэб ны до свед для тых, хто 
ма рыць аб гэ тай пра фе сіі.

Абедз ве Да р'і і На стас ся атрым лі ва юць 
ад «Вы да вец ка га до ма «Звяз да» га на ро выя 
гра ма ты, а так са ма па мят ныя пры зы з сім-
во лі кай ста рэй шай бе ла рус кай што дзён най 
гра мад ска-па лі тыч най га зе ты, якая ў на ступ-
ным го дзе бу дзе ад зна чаць свой 100-га до вы 
юбі лей. Да р'я Сві ры да, апроч та го, атрым лі вае 
ад рэ дак цыі рэ ка мен да цыю для па ступ лен ня 
ў Ін сты тут жур на ліс ты кі БДУ, па коль кі, як са-
мая ста рэй шая ся род дзяў чат-пе ра мож цаў, 
ужо сё ле та збі ра ец ца па сту паць. (На га да ем, 
РЭ КА МЕН ДА ЦЫЯ ДА ЕЦ ЦА ТОЛЬ КІ ПЕ РА-
МОЖ ЦАМ І ЛАЎ РЭ А ТАМ КОН КУР СУ З ЛІ КУ 
ВЫ ПУСК НІ КОЎ, ЯКІЯ Ў ГЭ ТЫМ ЖА ГО ДЗЕ 
ПА СТУ ПА ЮЦЬ НА ЖУР ФАК, І ТОЛЬ КІ Ў ГОД 
ПАД ВЯ ДЗЕН НЯ ВЫ НІ КАЎ КОН КУР СУ.) Уда-
чы! Усім твор чых пос пе хаў! І... ча ка ем но вых 
ма тэ ры я лаў!

Ку ра та ры пра ек та 
На дзея НІ КА ЛА Е ВА, Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРА АЎ ТА РА
Ва ле рыі, на шай чар го вай аў та рцы, 14 га-

доў. Не здзіў ляй це ся, як і ге рой яе «про бы 
пя ра», яна су мя шчае за ня ткі... бок сам з іг-
рой на фар тэ пі я на.

— З дзя цін ства ма ру стаць жур на ліс там. 
Люб лю зна ё міц ца з но вы мі людзь мі, мне 
вель мі па да ба ец ца браць ін тэр в'ю, — ка жа 
пра ся бе дзяў чы на. Яна вель мі ра да, што 
ў якас ці су раз моў цы ёй па тра піў та кі зна-
ка мі ты і ці ка вы ча ла век. «Спа дзя ю ся, што 

не ўза ба ве мая ма ра здзейс ніц ца».

БАК СЁР 
З ДУ ШОЙ ТВОР ЦЫ

ГІС ТО РЫЯ 
Ў «СПАД ЧЫ НЕ»

Пе ра мо га!

ВІН ШУ ЕМ, ПЕ РА МОЖ ЦЫ!

Пе ра мо га — гэ та не толь кі факт 
пуб лі ка цыі ў га зе це. На ват прос та 
ўдзел у твор чым спа бор ніц тве, па ра да 
ад пра фе сій на га жур на ліс та — вель мі 
ка рыс ны і па трэб ны до свед для тых, 
хто ма рыць аб гэ тай пра фе сіі.
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