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«МЫ — ТА КІЯ!..» 
А РАС КА ЖЫ ЦЕ — 

ЯКІЯ?!.
Што ра біць, ка лі ты ве да-
еш род ную мо ву, ка рыс-
та еш ся ёю, а ру ка са ма 
цяг нец ца да на тат ні ка ці 
кла ві я ту ры, каб за фік са-
ваць тое, што ці ка віць, 
хва люе? Што ра біць, ка-
лі ты ад чу ва еш ней кую 
ма гію ад дру ка ва ных 
рад коў ужо не толь кі як 
чы тач?..

Вя до ма ж, пі саць! Спра ба-
ваць свае сі лы ў та кой па куль 
яшчэ ня зве да най, але пры ваб-
най сфе ры, як жур на ліс ты ка! 
Пі саць і да сы лаць свае твор чыя 
пра цы ў «Чыр вон ку», якая аб-
вя шчае чар го вы кон курс для 
юных і ма ла дых ня штат ных аў-
та раў (на па пя рэд ні, пад наз вай 
«Но вы по гляд», прый шло шмат 
до пі саў, а ўсе тыя па чат коў цы, 
якія ак тыў на су пра цоў ні ча лі 
з рэ дак цы яй на пра ця гу го да, 
па сту пі лі на фа куль тэт жур на-
ліс ты кі). «Мы — та кія!..» Гэ тую 
наз ву па ра шэн ні рэд ка ле гіі кон-
курс атры маў сё ле та. Са праў-
ды, якія вы, су час ная мо ладзь?.. 
Вось пра гэ та і рас ка жа це ў сва іх 
ма тэ ры я лах.

Адзі ная прось ба: не пры цяг-
вай це «за ву шы» тэ му, не «вы-
цяг вай це» ін фар ма цыю з ін тэр-
нэ ту. Зір ні це на свет све жым 
во кам! Ва кол нас столь кі не-
звы чай ных лю дзей, ад бы ва ец-
ца столь кі ўся го ці ка ва га! Рас ка-
жы це пра кан крэт на га ча ла ве ка, 
які за ці ка віў вас сва ім лё сам ці, 
на прык лад, не звы чай ным хо бі. 
Маг чы ма, вы ве да е це ста ра жы-
ла, які па дзе ліц ца сва і мі ўспа мі-
на мі пра даў нія ча сы: рас ка жа 
пра гіс то рыю краю і лю дзей, што 
не ка лі жы лі і пра ца ва лі тут? Ці 
вы са мі ста лі ўдзель ні кам ці ка-
вых па дзей: ад ту рыс тыч на га 
па хо ду да ўдзе лу ў школь най 
біз нес-кам па ніі? Ба чы це, коль кі 
тэм на во кал!..

У якім жан ры пі саць? Ды ў якім 
за ўгод на: усе ма тэ ры я лы доб рыя, 
акра мя не ці ка вых. Рэ пар таж, ін-
тэр в'ю, эсэ, за ма лёў ка — вы бар 
за ва мі. Леп шыя до пі сы бу дуць 
на дру ка ва ны на ста рон ках «Чыр-
вон кі».

Па вы ні ках кон кур су трох пе-
ра мож цаў ча ка юць па мят ныя 
пры зы. Ка лі нех та з іх збі ра-
ец ца ў на ступ ным го дзе па сту-
паць на фа куль тэт жур на ліс ты-
кі — атры ма юць ад рэ дак цыі 
яшчэ і рэ ка мен да цыі. Кон курс 
бу дзе доў жыц ца да 1 мая (да-
та ад праў кі ма тэ ры я лаў). Свае 
твор чыя пра цы да сы лай це 
на элект рон ны ад рас га зе ты: 
konkurschz@maіl.ru у фар ма-
це rtf (маг чы мыя ілюст ра цыі або 
фо та здым кі — асоб ным да лу-
ча ным фай лам) з аба вяз ко вай 
па зна кай «На кон курс «Мы — 
та кія!..» Або ў пісь мо вым вы гля-
дзе на ад рас «Звяз ды» (220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10А) з той жа па зна кай.

Аба вяз ко ва на пі шы це пра ся-
бе: уз рост, мес ца пра цы ці ву-
чо бы, і коль кі слоў пра свае за-
хап лен ні, жыц цё выя па мкнен ні. 
Па знач це кан такт ныя ну ма ры 
тэ ле фо наў, па якіх з ва мі мож на 
бу дзе звя зац ца. Для на лі чэн ня га-
на ра ру, ка лі ваш ма тэ ры ял з'я віц-
ца на ста рон ках га зе ты, ука жы це 
для бух гал тэ рыі свой паш то вы 
ад рас (з ін дэк сам), паш парт ныя 
звест кі (кім і ка лі быў вы да дзе-
ны, ну мар, аса біс ты ну мар (доў гі 
ра док з ліч баў і лі тар), сваё імя, 
імя па баць ку, проз ві шча. Уся гэ-
тая ін фар ма цыя па він на быць па-
да дзе на на рус кай і бе ла рус кай 
мо вах. Ка лі да сла ныя ма тэ ры я лы 
не па ды хо дзяць да дру ку, яны не 
рэ цэн зу юц ца.

Па вер це, тых, хто прай грае, у 
кон кур се не бу дзе. Зы чым твор-
чых пос пе хаў!

Рэ дак цыя «Чыр вон кі».

Фес ты валь ла дзiц ца пад эгi дай 
Мi нiс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сi i 
бал гар ска га бо ку. Лю бы са ма дзей-
ны ка лек тыў на шай кра i ны, ад пра-
вiў шы за яў ку i прай шоў шы ад бор, 
мо жа ўзяць у iм удзел. Сё ле та на шу 
кра i ну прад стаў ля лi Мiнск, Ма гi лёў, 
Са лi горск, Ба ры саў, Ма ла дзеч на i 
iн шыя га ра ды.

Ка рэс пан дэнт «Чыр вон кi» су-
стрэ ла ся з прад стаў нi ка мi Ма ла дзе-
чан скай дзi ця чай мас тац кай шко лы, 
каб да ве дац ца, з якi мi за ду ма мi яны 
еха лi на «Хва лю iдэй» i з якi мi твор-
чы мi iдэ я мi вяр та лi ся.

З са бой на фес ты валь не аб ход-
на бы ло вес цi свае «хат нiя» ра бо ты, 

якiя ацэнь ва лi ся спе цы яль ным жу-
ры. А ўжо на мес цы, у ку рорт ным 
го ра дзе Баль чык, ма ля ва лi на ву лi-
цы. Ма ла дзе чан ка На сста ся Ка ля да 
пе ра маг ла ў на мi на цыi «Пле нэр». 
Яе на стаў нiк Сяр гей Жук упэў не-
ны, што гэ та — не вы пад ко васць, 
бо дзяў чы на са праў ды здоль ная ў 
ма ля ван нi аква рэ ляў, сваю дып-
лом ную пра цу ў мас тац кай шко ле 
вы кон ва ла ў гэ тай тэх нi цы, ды i мес-
ца для ма ля ван ня пад час пле нэ ру 
вы бра ла над звы чай уда ла.

Ка лек тыў гэ тай шко лы пад наз вай 
«На тхнен не» пе ра мог яшчэ ў не каль-
кiх на мi на цы ях. У «Жы вых кар цi нах» 
яны ўва саб ля лi «Алё нуш ку» Вас ня-
цо ва — ра бi лi гэ та з да па мо гай пэў-
ных сцэ нiч ных дзе яў i му зы кi. Яшчэ 
ма ля ва лi так зва ны сцяг фес ты ва лю 
на па лат не па ме рам два на тры мет-
ры. Зроб ле ная iмi вы ява ўяў ля ла са-
бой ча ты ры фi гу ры, якiя тры ма юц ца 
за ру кi, па доб ныя на ча ты ры сты хii: 
зям лю, ва ду, па вет ра i агонь.

Да рэ чы, пры яз джа лi на фес ты-
валь не толь кi ка лек ты вы вы яў лен-
ча га мас тац тва. Спа бор нiц твы ла-
дзi лi ся i ся род му зы каў, тан цо раў, 
ма дэль е раў i на ват ма дэ ляў.

На пы тан не, што ж но ва га ма-
ла дзе чан цы для ся бе ад кры лi на 
мiж на род ным фес ты ва лi, На тал ля 
Трус i Сяр гей Жук ад ка за лi:

— I дзе цi, i на ват вы клад чы кi 
ўба чы лi, што пры да па мо зе прос-
тых твор чых рэ сур саў мож на зра-
бiць цi ка выя пра гра мы, кон кур сы i 
ме ра пры ем ствы. На прык лад, са мi 
ра бо ты на ву чэн цаў бы лi раз ве ша ны 
па ўсёй за ле на звы чай ных вя ро вач-
ках. I ўсiм над звы чай па да ба ла ся 
блу каць ся род iх, раз гляд ваць... Мы 
атры ма лi шмат ура жан няў.

«Крэ а ты вiць» да во дзi ла ся не 
толь кi пад час асноў най пра гра мы. 
Усе ве ча ро выя па дзеi так са ма бы-
лi ад мет ны мi: кiль ка-па цi, пi рац кая 
па цi, бе лая i па ла са тая ве ча рын кi. 
Пры хо дзiць сю ды, каб пе ра маг чы, 
трэ ба бы ло ў тэ ма тыч ных кас цю-
мах. Ма ла дзе чан цы, рас фар ба-
ваў шы ся i доб ра па зма гаў шы ся за 
«вiк то рыю», ака за лi ся леп шы мi ў 
па ла са тай ве ча рын цы. А ў якас цi 
пры за атры ма лi... ча ты ры пi цы!

Фес ты валь у Бал га рыi стаў для 
ўсiх дзя цей не прос та ме ра пры ем-
ствам цi ад па чын кам. Гэ та на тхнен-
не, якое не пра хо дзiць. Маг чы масць 
пе ра ма гаць кож ны дзень, пры клаў-
шы тро хi на стой лi вас цi i крэ а ты ву. 
Гэ та на ву ка на бу ду чы ню: як не пры-
звы чай вац ца да шэ рых буд няў. Бо, 
як ка жуць лю дзi: «Ра бi твор ча! Iна-
чай — на вош та?»

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ.
Ма ла дзеч на.

На пэў на, мно гія муж чы ны ў дзя цін-
стве ма ры лі стаць ва ен ны мі. Мне заў-
сё ды зда ва ла ся, што ча ла ве ку, які 
звя заў сваё жыц цё з ар мі яй, трэ ба 
мець сі лу во лі і шмат цяр пен ня. Я па-
гу та ры ла пра гэ та са сва і мі зна ё мы мі 
— бу ду чы мі вай скоў ца мі. Вік тар Ма-
роз (В.М.) ву чыц ца на 1-м кур се фа-
куль тэ та су праць па вет ра най аба ро-
ны (СПА) Ва ен най ака дэ міі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, а Ста ні слаў Гем біц кі (С.Г.) 
— на ва ен на-тэх ніч ным фа куль тэ це 
Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх ніч-
на га ўні вер сі тэ та (БНТУ).

— Ча му вы вы бра лі ме на ві та пра фе-
сію вай скоў ца?

С.Г. — Аса біс та я ха чу аба ра няць Ра-
дзі му, сва іх бліз кіх і зем ля коў, ха чу год на 
на сіць зван не кад ра ва га афі цэ ра. З мэ-
та на кі ра ва на га кур сан та я ха чу вы рас ці 
ў ба я во га ка ман дзі ра.

В.М. — Я з са ма га дзя цін ства ха цеў 
стаць вай скоў цам. Чы таў шмат кніг на 
ва ен ную тэ ма ты ку. Мя не ці ка ві ла ва ен-
ная тэх ні ка, якую я ба чыў на па ра дах. У 
ака дэ міі вы браў фа куль тэт СПА.

— Які ваш звы чай ны рас па ра дак 
дня?

С.Г. — У 5.50 пад' ём, да 6.20 за рад ка, 
за тым ра ніш ні ту а лет, у 7.00 сня да нак, з 
8.00 да 13.00 — за ня ткі, 13.10 — абед, з 
14.00 са ма стой ная пад рых тоў ка, 19.15 — 
вя чэ ра, 20.30-21.00 — пра гляд пра гра мы 
«На шы на ві ны», у 21.15 вя чэр няя пра вер-
ка, 21.50 — ад бой.

В.М. — 6.30 — пад' ём, за рад ка, ра ніш ні 
ту а лет, сня да нак, 8.30-14.35 — за ня ткі, 
за тым абед, са ма стой ная пад рых тоў ка, 
воль ны час з 20.30 да 21.30, да лей пра-
гляд пра гра мы «Па на ра ма», вя чэр няя 
пра вер ка, вя чэр ні ту а лет і ў 22.30 ад бой 

.— Ці скла да на бы ло пры звы ча іц ца да 
зу сім но ва га ла ду жыц ця?

С.Г. — Ды не, пры звы ча іў ся хут ка.
В.М. — Так, спа чат ку бы ло вель мі скла-

да на. Су ма ваў па до ме, сяб рах, баць ках. 
Да па маг ла пад трым ка ка ман дзі раў, род-
ных, бліз кіх, і па сту по ва я пры ста са ваў ся.

— На коль кі служ ба змя ні ла вас?
С.Г. — У мя не змя ні лі ся по гля ды на жыц-

цё. Я стаў больш ад каз ным, вет лі вым.
В.М. — Я стаў больш стры ма ным, спа-

кой ным, дыс цып лі на ва ным, стаў больш 
сур' ёз на гля дзець на рэ чы, на ўсё, што 
ад бы ва ец ца, на бу ду чы ню. Да та го ж, ця-
пер я ад каз на стаў лю ся да ву чо бы.

— Як вы ўдас ка наль ва е це сваю фі-
зіч ную пад рых тоў ку?

С.Г. — Фіз пад рых тоў ка — гэ та про-
філь ны прад мет, та му я да яго стаў лю-
ся з усёй сур' ёз нас цю і ста ра юся быць у 
фор ме. Кож ную ра ні цу — за рад ка, бег. У 
ня дзе лю ў пер шай па ло ве дня — спарт-
ма са выя ме ра пры ем ствы. Так са ма пра-
вод зяц ца роз ныя спа бор ніц твы.

В.М. — Стан фі зіч най пад рых тоў кі за ле-
жыць ад са мо га кур сан та. У нас пра вод зяц-
ца спар тыў ныя ме ра пры ем ствы, але да во-
дзіц ца і са мо му пра ца ваць над са бой.

— На ва шу дум ку, ці па ві нен кож ны 
хло пец слу жыць у ар міі?

С.Г. — Вя до ма, па ві нен. Ка лі ні хто не 
бу дзе слу жыць, то хто бу дзе аба ра няць 
Ра дзі му? Ар мія — гэ та мес ца, дзе ву чыш-
ся са ма стой на пры маць ра шэн ні і ад каз-
ваць за свае ўчын кі.

В.М. — Ду маю, так. Ар мія за гар тоў вае 
ха рак тар і во лю. Кож ны хло пец у вы пад ку 
не бяс пе кі па ві нен умець аба ра ніць ся бе, 
сям'ю і Ра дзі му.

Ма ры на ЛЯШ КЕ ВІЧ, сту дэнт ка 
Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

КРА I НУ 
ПРАД СТА ВIЦЬ ЮНI ЁР

А вы ве да е це, чым каш тоў ныя ляс ныя му раш кi?
На шу кра i ну на Х Мiж на род ным юнi ёр скiм ляс-
ным кон кур се, якi да кан ца тыд ня бу дзе пра хо-
дзiць ад ра зу ў двух ра сiй скiх га ра дах — Маск ве 
i Хан ты-Ман сiй ску — прад стаў ляе пе ра мож ца 
Рэс пуб лi кан ска га юнi ёр ска га ляс но га кон кур су 
«Квiт ней, мой лес» Тац ця на Сяў рук. Ву ча нi ца 
7 кла са Ус цер хаў скай ся рэд няй шко лы Глус ка га 
ра ё на прад ста вiць на суд мiж на род на га жу ры да-
след чы ляс ны пра ект «Вы ву чэн не жыц ця ру дых 
ляс ных му ра шак».

Ця гам не каль кiх ме ся цаў школь нi ца на зi ра ла за жыц-
цём му ра шак у ле се, пра во дзi ла роз ныя экс пе ры мен ты. 
Па вы нi ках на ву ко ва-да след чай пра цы Тац ця на зра бi ла 
вы сно вы, апi са ла бiя ла гiч ныя асаб лi вас цi му ра шак, мес цы 
iх рас паў сюдж ван ня, воб раз жыц ця, хар ча ван не, зно сi ны 
i бу до ву му раш нi каў. Аба зна чы ла зна чэн не му ра шак у 
пры ро дзе, iх каш тоў насць i пры чы ны, па якiх не аб ход на 
аба ра няць i ахоў ваць му раш нi кi, а так са ма рас пра ца ва-
ла рэ ка мен да цыi па ахо ве му раш нi каў для школь нi каў. 
Кон курс ная пра ца Тац ця ны Сяў рук вы ка рыс тоў ва ец ца 
вы клад чы ка мi шко лы на ўро ках бiя ло гii i фа куль та тыў ных 
за ня тках па эка ло гii, а так са ма кi раў нiц твам школь ных 
ляс нiц тваў.

Юбi лей ны Х Мiж на род ны юнi ёр скi ляс ны кон курс збя рэ 
юных ле са во даў з больш чым 30 кра iн све ту. Да па мо гу ў 
пад рых тоў цы да прэ зен та цыi пра ек та на iм Тац ця не ака за-
ла Мi нiс тэр ства ляс ной гас па дар кi. Да рэ чы, на юбi лей ныя 
ме ра пры ем ствы кон кур су за про ша ны i яго пер шы пе ра-
мож ца — бе ла рус Сяр гей Ка рат ке вiч. З'яў ля ю чы ся чле нам 
школь на га ляс нiц тва «Пра лес ка» Спон даў скай ся рэд няй 
шко лы Аст ра вец ка га ра ё на, у 2004 го дзе ён прад стаў ляў 
на I Мiж на род ным юнi ёр скiм ляс ным кон кур се пра ект «Са-
ра чан скiя ка ра лi», пры све ча ны ляс но му эка ла гiч на му ту-
рыз му. За яго Сяр гей атры маў гран-пры кон кур су — вя лi кi 
хрус таль ны шар — i гра шо вае ўзна га ро джан не ў па ме ры 
5 ты сяч до ла раў. Пла ну ец ца, што Сяр гей Ка рат ке вiч возь-
ме ўдзел ва ўра чыс тас цях, а так са ма ра зам з прэ зi дэн там 
Ра сiй ска га та ва рыст ва ле са во даў па са дзiць па мят ныя 
дрэ вы на хан ты-ман сiй скай зям лi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Увага, конкурс!Увага, конкурс!

МУЖЧЫНСКАЕ 
ВЫХАВАННЕ

Ведай нашых!Ведай нашых!

РА БI ТВОР ЧА! IНА ЧАЙ — НА ВОШ ТА?
У дзя цiн стве ўсе ве раць у бяз меж насць све ту i сва iх маг чы мас-

цяў. Ма раць зра бiць штось цi знач нае, быць ка рыс ны мi i не аб-
ход ны мi лю дзям. I каб гэ тая ве ра не знi ка ла пад ця жа рам што-

дзён ных праб лем, та кi iм пэт не аб ход на пад трым лi ваць. Яшчэ 
ў дзя цiн стве трэ ба да па маг чы ма лым зра зу мець: на тхнен ню 

мож на знай сцi прак тыч нае пры мя нен не. Ме на вi та дзе ля та кой 
мэ ты i быў ство ра ны мiж на род ны фес ты валь «Хва ля iдэй». I 
хоць пра хо дзiць ён на ўзбя рэж жы Чор на га мо ра, у со неч най 

Бал га рыi, удзель нi ча юць i пе-
ра ма га юць у iм вель мi шмат 

бе ла рус кiх дзя цей.


