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Ха чу па зна ё міць чы та-

чоў з Дзі я най УНГУР — 

сям нац ца ці га до вай 

школь ні цай, ма ёй ад-

на клас ні цай, якая даў-

но зай ма ец ца кон ным 

спор там. Яна па га дзі-

ла ся кры ху рас ка заць 

пра сваё за хап лен не і 

ўлас ныя да сяг нен ні.

— Лю боў да ко ней уз нік-

ла ў мя не яшчэ ў ран нім дзя-

цін стве, — ка жа Дзі я на. — 

Пер ша па чат ко ва я два га ды 

зай ма ла ся прос та для ся бе, 

а за тым ужо — пра фе сій на.

Цэнтр кон на га спор ту, 

ку ды дзяў чы на ез дзіць пас-

ля шко лы, зна хо дзіц ца да-

во лі да лё ка ад Мін ска, але 

ча го толь кі не зро біш дзе ля 

лю бі ма га за ня тку. Ах вя ру-

еш прак тыч на ўвесь свой 

воль ны час!

— Трэ ні роў кі пра хо дзяць 

так, — рас каз вае Дзі я на. 

— Я еду ту ды ад ра зу пас ля 

за ня ткаў, пе ра апра на юся, 

чы шчу ка ня, сяд лаю яго і вы-

яз джаю ра зам са сва ёй гру-

пай. Спа чат ку ідзе раз мін ка, 

а за тым ад пра цоў ка эле мен-

таў, пра ца над тэх ні кай.

Ча сам трэ ні роў кі бы-

ва юць не ве ра год на скла-

да ны мі. Але са праўд ны 

спарт смен ні ко лі не па ві нен 

страч ваць сі лу ду ху ці ба яц-

ца, а так са ма му сіць быць 

га то вым да та го, што прый-

дзец ца шмат пра ца ваць.

— На трэ ні роў ках я стам-

ля ю ся не толь кі фі зіч на, але 

і ма раль на, та му што ў кож-

на га бы ва юць та кія мо ман-

ты, ка лі неш та не атрым-

лі ва ец ца, — пра цяг вае 

Дзі я на. — Але не ўпа даю ў 

рос пач і іду да кан ца, зноў 

ся да ю чы ў сяд ло.

Так са ма Дзі я на да ла не-

каль кі не вя лі кіх па рад па чат-

коў цам і ўсім, хто ха цеў бы 

за няц ца кон ным спор там:

— Для па чат ку трэ ба 

жа дан не, вя лі кае жа дан не 

стаць да свед ча ным верш ні-

кам. У кон ным спор це, як і ў 

лю бым ін шым, вель мі важ-

на быць пра ца ві тым. А яшчэ 

аба вяз ко ва трэ ба да вя раць 

свай му ка ню, не ба яц ца, та-

му што ка лі ты не ўпэў не ны 

ў са бе, то жы вё ла гэ та ад-

чу вае. Та му трэ ба ве рыць і 

ў ся бе, і ў свай го ка ня. І на-

рэш це, ні ў якім ра зе нель га 

спы няц ца, ка лі та бе гэ та са-

праў ды па да ба ец ца.

Дзі я на зай ма ец ца трох-

бор' ем, спа бор ніц твы па 

якім доў жац ца тры, а ча сам і 

ча ты ры дні. У гэ ты час дзяў-

чы на афі цый на вы зва ле на 

ад за ня ткаў у шко ле. Па куль 

яна з'яў ля ец ца прэ тэн дэн-

там на зван не кан ды да та ў 

май стры спор ту — па га дзі-

це ся, вель мі ня дрэн нае да-

сяг нен не для яе га доў. Хто 

ве дае, маг чы ма, мы ўба чым 

Дзі я ну ў спі се май строў кон-

на га спор ту ў бу ду чы ні.

Ксе нія СІ ГА ЛА ВА, 

ву ча ні ца 11 кла са 

СШ № 23 г. Мін ска.

Боль шая па ло ва кан так таў у тэ ле фо не 

Юліі ЗІН КЕ ВІЧ — дзе ці і пад лет кі. Яны тэ ле фа-

ну юць ёй па не каль кі ра зоў на дзень, каб да ве-

дац ца, як прай шоў кон курс, па скар дзіц ца на тое, 

што нех та за хва рэў і не змо жа прый сці на за ня ткі, 

па дзя ліц ца твор чы мі ідэ я мі. І гэ та не дзіў на, бо за 

пят нац цаць га доў, а ме на ві та столь кі іс нуе ў Чаш-

ніц кім ра ён ным цэнт ры дзя цей і мо ла дзі ва каль ная 

сту дыя «До Мі Соль ка», Юлія Аляк санд раў на ста ла 

ад ным з са мых лю бі мых дзець мі кі раў ні коў.

Пры зна ю ся, з на го ды хай са бе і не вя лі кай, але юбі лей най 

да ты, якую сту дыя ад зна чы ла ў кан цы мі ну ла га го да, ха це-

ла ся скрэ а ты віць і вы даць неш та на кшталт: «Пят нац цаць 

га доў — пят нац цаць пе ра мог» ці «Пят нац цаць вы пус каў за 

пят нац цаць га доў». Але не атры ма ла ся. Бо пе ра мог, у тым 

лі ку вя лі кіх і знач ных, за гэ ты час за ва я ва на знач на бо лей, а 

вы пуск ні кі... Яны сы хо дзяць і зноў вяр та юц ца. Ужо ў ста ту се 

сту дэн таў са мых роз ных на ву чаль ных уста ноў, але па-ра-

ней ша му — са ліс та мі ва каль най сту дыі «До Мі Соль ка».

Як, на прык лад, Дзі я на Ля вонць е ва, якая ня даў на ста ла 

лаў рэ а там І сту пе ні шмат жан ра ва га фес ты-

ва лю-кон кур су мас тац тваў «Па ка лен не Z», 

што пра хо дзіў у рам ках між на род на га фес-

ты валь на га пра ек та «Zvеzdо4еt». Ці Хрыс-

ці на Ка мін ская, якая па спя хо ва прай шла 

ад бор і за раз рых ту ец ца да ўдзе лу ў На-

цыя  наль ным кон кур се ма ла дых вы ка наў цаў 

бе ла рус кай эст рад най пес ні «Ма ла дзеч на-

2019». Ды ўсе тыя дзяў ча ты і хлоп цы, якім 

не ха пае ча су для спе ваў, але ў якіх заў сё ды 

ёсць га дзі на-дру гая на тое, каб на ка ні ку лах 

аба вяз ко ва за зір нуць у цэнтр, су стрэц ца з 

кі раў ні ком «До Мі Соль кі».

І ці ду маў хтось ці з са мых пер шых ва ка-

ліс таў, што не вя лі кае аб' яд нан не па ін та-

рэ сах хут ка пе ра тво рыц ца ў са праўд ную 

фаб ры ку зо рак. Пе ра мож ца тэ ле ві зій на га 

кон кур су «Су зор'е на дзей» Вік то рыя Шчы-

ка ці ла ва, сту дэнт ка Санкт-Пе цяр бург ска га 

дзяр жаў на га ін сты ту та куль ту ры Ган на Кля-

шчо нак, сён няш ні «зор ны» склад ся рэд няй 

гру пы, якая за ва я ва ла дру гое мес ца ў на-

мі на цыі «Вы ка наў цы ар мей скай пес ні» ХХ 

Тэ ле ві зій на га фес ты ва лю ар мей скай пес ні 

«Зор ка» і яшчэ шмат знач ных пе ра мог — 

пе ра ліч ваць тых, чые та лен ты бы лі за ўва жа-

ны, рас кры ты і аг ра не ны ў «До Мі Соль цы», 

мож на бяс кон ца.

Так са ма бяс кон ца мо жа га ва рыць і пра 

ра бо ту кі раў ні ка ва каль най сту дыі. «Я на-

столь кі люб лю сваю спра ву, дзя цей, з та кім 

за да валь нен нем іду кож ны дзень на ра бо ту, 

што зна ё мыя мне зайз дрос цяць, — пры зна-

ец ца Юлія Зін ке віч. — Без пе ра боль шан ня 

ска жу: я са праў ды знай шла ся бе». Ця пер Юлія Аляк санд-

раў на да па ма гае юным ва ка ліс там у ве лі зар ным све це 

му зы кі знай сці сваё амп луа, тую са мую іск рын ку, без якой 

не бы вае ар тыс та.

Пры чым гэ ты пра цэс — спра ва ка лек тыў ная. Бо ме на ві та 

так, ра зам, рых ту юць у «До Мі Соль цы» лі та раль на кож ны ну-

мар, кож ны вы хад ці то на ра ён ную, ці то на рэс пуб лі кан скую 

або між на род ную сцэ ну. Ня гле дзя чы на тое, што трэ ба ўліч-

ваць мност ва са мых роз ных фак та раў — тэм пе ра мент дзя-

цей, іх ва каль ныя да ныя, уз ро вень пад рых та ва нас ці і шмат 

ча го яшчэ, вы нік заў сё ды адзін: пры знан не слу ха чоў.

Ну а сак рэт та го, як з ма лень кіх, кры ху ня ўпэў не ных 

у са бе хлоп чы каў і дзяў чат, якіх у цэнтр дзя цей і мо ла дзі 

пры вод зяць за ру ку баць кі, зра біць пе ра мож цаў прэ стыж-

ных кон кур саў, у Юліі Зін ке віч адзін. І за пят нац цаць га доў 

ён ні ко лі яшчэ не пад во дзіў. Каб за па ліць яск ра вы та лент, 

трэ ба спа чат ку за га рэц ца са мой, упэў не ны пе да гог. І та ды 

зу сім не цяж ка бу дзе з іск рын кі атры маць вя лі кае по лы мя, 

імя яко му — твор чае на тхнен не.

Жыц цё ў ва каль най сту дыі рас пі са на як па но тах. Да не-

вя лі ка га юбі лею «До Мі Соль ка» атры ма ла вя лі кі па да ру нак: 

па ста но вай Мі ніс тэр ства куль ту ры сту дыі бы ло пры свое на 

га на ро вае зван не «Узор ны ка лек тыў». А гэ та ўжо аба вяз-

вае. І да та го, каб тры маць вы со кую план ку, і да та го, каб не 

рас ча ра ваць заў сё ды ўдзяч на га гле да ча. А та му трэ ба мно га 

пра ца ваць. Ды не, не пра ца ваць: тва рыць, жыць гэ тай твор-

час цю, га рэць но вы мі ідэ я мі, вы на ход ка мі і аба вяз ко ва ска-

раць но выя вяр шы ні. Але гэ та ўжо зу сім іншая гіс то рыя.

Да р'я РАЖ КО, ву ча ні ца 11 кла са Чаш ніц кай гім на зіі.

 ПРА АЎ ТА РА
— Доб ры дзень, мая сяб роў ка «Чыр вон ка»! На 

гэ ты раз з за да валь нен нем кан ста тую, што я з ма ла-

дзёж ным да дат кам га зе ты «Звяз да» ўжо доб ра зна-

ё мая, бо вы піс ваю і чы таю гэ тае дру ка ва нае вы дан-

не, — ка жа пра ся бе на ша чар го вая аў та рка Да р'я. — 

Удзел у кон кур се «Я ма ла ды. І мне не ўсё роў на!..» 

пры маю не пер шы раз. І ха чу ска заць вя лі кі дзя куй 

за тое, што да яце пля цоў ку для са ма вы яў лен ня нам, 

ма ла дым, дзе лі це ся во пы там, да па ма га е це зра біць 

пер шыя і та кія важ ныя кро кі ў свет твор час ці.

Мне 16 га доў, за раз я ву чу ся ў вы пуск ным кла се 

і ад на ча со ва рых ту ю ся да па ступ лен ня на жур фак 

БДУ, та му прос та не маг ла абы сці бо кам заў сёд нае 

«васт ры це пё ры!».

Най леп шыя аў та ры апроч дып ло маў 

атры ма юць і пры зы з сім во лі кай «Звяз ды».

ЯК ПА НО ТАХ

 ПРА АЎ ТА РА
Ксе нія за хап ля ец ца му зы кай, на ву кай і лі та ра ту рай. Пі ша пес ні на анг лій скай, 

вер шы і апа вя дан ні — на рус кай і бе ла рус кай мо вах. У дзе сяць га доў на вед ва ла 

кі на шко лу «Сі не ма», дзе зня ла ся ў дзвюх се ры ях «Ера ла ша».

Кож ны год дзяў чы на ўдзель ні чае ў школь ных алім пі я дах па хі міі, ма тэ ма ты цы, 

рус кай, анг лій скай і бе ла рус кай мо вах, бія ло гіі, гіс то рыі. Лю біць па да рож ні чаць: 

па бы ва ла больш чым у дзе ся ці кра і нах і ма рыць аб' ез дзіць увесь свет.

— Збі ра ю ся па сту паць на фа куль тэт жур на ліс ты кі на спе цы яль насць «Лі та ра-

тур ная ра бо та (твор часць)», — дзе ліц ца сва і мі пла на мі 17-га до вая аў та рка. — 

Так са ма ха чу ў най блі жэй шай бу ду чы ні асво іць фар тэ пі я на і пра фе сій на за няц ца 

ва ка лам.

ГА ЛОЎ НАЕ — 
ТРЫ МАЦ ЦА Ў СЯД ЛЕ!

Фо та Над зеі НІ КА ЛА Е ВАЙ.

Заканчэнне конкурсу «ЧЗ» у бліжэйшым нумары.


