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Школь нае жыц цё 
— не паў тор ны, ці ка вы 

час: уро кі, сяб ры, 
спра вы і ма ры. 

Але за па мі на юц ца 
са мыя ад мет ныя 

мо ман ты, тыя, 
ка лі ад чу ва еш ся бе 

«зор кай» на школь ным 
«не ба схі ле», ка лі рап там 

ця бе за ўва жае 
ўся шко ла.

Даць маг чы масць ад чуць ся-
бе та кой «зо рач кай», зра біць су-
бот ні школь ны дзень на сы ча ным 
і асаб лі вым — та кой бы ла мэ та 
агуль на школь на га агля ду-кон кур-
су «Хві лі на сла вы», які прай шоў у 
на шай ся рэд няй шко ле № 4.

Дзве су бо ты за пар та ле на ві-
тыя і ак тыў ныя вуч ні з пер ша га 
па адзі нац ца ты клас дэ ман стра-
ва лі свае здоль нас ці ў ча ты рох 
на мі на цы ях: ха рэа гра фія, му зыч-
ны жанр, мас тац кая твор часць, 
ары гі наль ны жанр. У пе ра поў не-
най за ле са бра лі ся вуч ні, клас ныя 
кі раў ні кі, баць кі — усе пад трым лі-
ва лі сва іх прад стаў ні коў! Ні хто не 
за стаў ся абы яка вым: хва ля ва лі ся 
і да па ма га лі, за сму ча лі ся і ра да-
ва лі ся.

Жу ры пад кі раў ніц твам ды рэк-
та ра шко лы Ан та ні ны Яў ге наў ны 
Ма зу ры бы ло пры ем на ўра жа на 
ці ка вы мі і раз на стай ны мі вы ступ-
лен ня мі. Най больш кан кур сан таў 
вы бра лі ва каль ны жанр: тут і пес-
ні на род най мо ве, і су час ныя кам-
па зі цыі, і вы ступ лен ні па-анг лій-

ску. За па мі наль ны мі бы лі ну ма ры 
Вік то рыі Май ніч, Да р'і Ждан, Юліі 
Пят ро вай, Воль гі Ка чан, Ва ле рыі 
Бо біч, Па лі ны Брык ман, Па лі ны 
Гаў раш.

Кож ны ма рыў здзі віць, та му 
скла лі ся ду э ты, гу ча лі пес ні пад 
акам па не мент гі та ры, а Ве ра ні ка 
Пу чы ла ўдзель ні ча ла ра зам з ма-
май, вы ка наў шы ў су пра ва джэн ні 
акар дэ о на п'е су на цым ба лах. Па-
су час на му гу ча ла на ват ба ла лай-
ка Паў ла Кі ва ча ў час вы ка нан ня 
«Ка ра бей ні каў».

Па-май стэр ску і на тхнё на вы-
сту пі лі тан ца валь ная гру па 6 «А» 
кла са з тан цам «Бліс ку чы рок-н-
рол», гру пы «Тан дэм» 7 «А» і 9 
«А» кла саў з ну ма ра мі «Крок на-
пе рад» і «Rollіng іn the deep» (кі раў-
нік Родзь ка Т.Н.). І, вя до ма, гу ча лі 
вер шы: уз нёс ла, пра нік нё на і ад 
уся го сэр ца. Але най больш ура зі-
ла ву ча ні ца 9 «А» кла са Ве ра ні ка 
Тан ке віч — уся за ла не маг ла стры-
маць слёз, слу ха ю чы верш «Не раз 
уже в за што пан ном ха ла те».

Са мым ары гі наль ным ну ма-
рам стаў не звы чай ны май стар-
клас «Ка ва-хаўс», пад рых та ва ны 
Іва нам Хо да рам і Аляк санд рам 

Сі не ві чам з 7 «Б» кла са. Хто б 
мог па ду маць, што ўзбі тыя вярш-
кі, кі пень і ша ка лад ста нуць ін-
стру мен та мі для ства рэн ня мас-
тац ка га ну ма ра! А да баў це да 
гэ та га цу доў ны пах ка вы... Пас ля 
вы ступ лен ня гле да чы не толь кі 
гуч на апла дзі ра ва лі, але і змаг-
лі па спы таць шэ дэўр «ка ва ва га 
мас тац тва».

А юныя ўдзель ні кі, вуч ні па-
чат ко вых кла саў, як са праўд ныя 
ар тыс ты дэ ман стра ва лі ўда лае 
спа лу чэн не твор час ці і мэ та на кі-
ра ва нас ці. Мно гія пры го жа і эма-
цы я наль на тан цу юць, вы дат на 
чы та юць вер шы, хо ра ша спя ва-
юць. Жу ры ад зна чы ла вы ступ лен-
ні Ка ры ны Алі е віч, Ка ры ны Ка чан, 
Дзі я ны Ка ра тай, Ан ге лі ны На ва-
шыц кай, Ге на дзя Ма коў ска га, 
Яў ге ніі Крас коў скай, ва каль ных 

груп 4 «Б», 4 «В»,3 «В» і 1 «Б» 
кла саў. Не ка то рыя ўжо вель мі 
доб ра ва ло да юць му зыч ны мі ін-
стру мен та мі: ву чань 3 «Б» кла са 
Ро берт Гу ле віч — сак са фо нам, 
ву чань 4 «В» Мі ха іл Ка ра вай — 
вал тор най, ву ча ні ца 3 «В» Ма рыя 
Се мян чук — скрып кай.

Кон курс стаў яск ра вай і ад мет-
най з'я вай, якая аб' яд на ла дзя цей 
і да рос лых. Шко ла, на поў не ная 
на тхнен нем і ідэ я мі, рых ту ец ца 
да фі на лу, які прой дзе ў лю тым і 
бу дзе пры мер ка ва ны да Дня аба-
рон цаў Ай чы ны. І не важ на, хто 
ста не пе ра мож цам, бо га лоў нае 
ўжо здзейс не на — но выя «зо-
рач кі» за свя ці лі ся. Пос пе хаў вам, 
юныя ар тыс ты!

Ва дзім ГА ЛУШ КА, 
ву чань 8 кла са СШ № 4 

г. На ва груд ка.

Міт ра па літ Ні жа га род скі 
і Ар за мас кі Ге ор гій, 
ура джэ нец Жло бі на, 
ка лісь ці ву чыў ся 
ў ся рэд няй шко ле № 6, 
у якой сён ня ву чу ся я. 
Пры аса біс тай су стрэ чы 
з ула ды кам я за да ла 
не каль кі пы тан няў.

— Ва сіль Ці ма фе е віч (свец кае 
імя су раз моў цы. — Аўт.), рас ка жы-
це, ка лі лас ка, пра сваю сям'ю.

— У сям'і перш за ўсё на ця бе 
вя лі кі ўплыў аказ ва юць ста рэй шыя 
бра ты і сёст ры. Баць кі — гэ та «свая» 
тэ ма вы ха ван ня, а вось ка лі ты рас-
цеш, дзе хтось ці за ця бе не на шмат 
ста рэй шы, хтось ці ма ла дзей шы... Я 
быў апош ні ў сям'і, са мы лю бі мы. Ды 
ўсе слу ха лі баць коў. На нас на кла-
да лі ся ней кія аба вяз кі па гас па дар-
цы, мы іх вы кон ва лі.

— Што ці ка ві ла вас най перш у 
школь ныя га ды?

— Ва ен ная тэ ма. Яна для мя не 
заў сё ды бы ла бліз кая — і ў дзя цін-
стве, і ў юнац тве. І, мо жа быць, я не 
маю ўжо та кой маг чы мас ці чы таць 
лі та ра ту ру, але заў сё ды, ка лі дум кі 

вяр та юц ца да ва ен най эпо-
хі, ка лі ба чу ве тэ ра наў, то 
ад чу ваю ней кае асаб лі вае 
ду хоў нае тра пя тан не, глы-
бо кую па ва гу. Я на ра дзіў-
ся ў тым ася род дзі, па мя-
таю тых лю дзей, та му тэ ма 
подз ві гу, са ма ад да на сці, 
слу жэн ня — га лоў ныя для 
мя не. Я на ра дзіў ся на бе ра-
зе Дняп ра, там ста яў фронт 
больш за дзе сяць ме ся цаў, 
там блін да жы, ако пы... Ка лі 
мы ба чы лі ча ла ве ка ў па го-
нах, мы яго аба гаў ля лі. Та му 
тэ ма аба ро ны Ра дзі мы бы ла 
мне заў сё ды вель мі бліз кая. 
Ней кі час мы ха це лі быць 

раз вед чы ка мі, по тым — лёт чы ка-
мі, аб мяр коў ва лі тэ му кос ма су. Я 
ду маю, што гэта быў дзі ця чы, пад-
лет ка вы час, ка лі сэр ца га рэ ла жа-
дан нем здзейс ніць подз віг для Ра-
дзі мы, на ро да... Зы хо дзя чы з гэ тай 
уста ноў кі, вы пра цоў ва лі ся кры тэ рыі 
сіс тэ мы каш тоў нас цяў у жыц ці.

— А што вы па мя та е це пра сту-
дэнц тва?

— Пры гад ваю свае сту дэнц кія га-
ды ў се мі на рыі, ака дэ міі... Я чуў ад 
мно гіх лю дзей ста рэй ша га па ка лен-
ня, якія бы лі свед ка мі раз бу рэн ня 
хра маў, як яны ка за лі: маў ляў, на-
вош та ад наў ляць, на вош та столь кі 
сіл уклад ваць? Усё роў на ўза рвуць, 
усё роў на за чы няць. Я су ты каў ся з 
та кім пе сі міс тыч ным на стро ем, але 
ён мне не пе ра даў ся. Зай ма ю чы ся 
за ха ван нем ста ра жыт на сцяў, ты 
ўклю ча еш ся ў гіс то рыю, але не тэ-
а рэ тыч ную, а прак тыч ную. Ка лі ты 
да вед ва еш ся гіс то рыю Ус пен ска га 
са бо ра Тро і ца-Сер гі еў скай лаў ры, 
то ра зу ме еш, што яна сум ная. Пётр І 
там ма ліў ся, Дзміт рый Да нской там 
ма ліў ся... Гэ тая тэ ма та бе ста но віц-
ца вель мі зра зу ме лай і бліз кай. За-
тым ты пад сту па еш да дой лід ства, 
іка на пі су... Ней кія юве лір ныя вы ра-
бы... Вы ву ча ю чы гіс то рыю Тро і ца-

Сер гі еў скай лаў ры, ты аку на еш ся ў 
гіс то рыю ўсёй Ра сіі. І ты ра зу ме еш, 
што тое, чым ты зай ма еш ся, — гэ та 
пра цяг су вя зі ча соў. Гэ та на паў няе 
тваю ду шу вель мі вя лі кім ду хоў ным 
су зі ран нем.

— Вы адзін з тых, хто мае да-
чы нен не да ад наў лен ня ма нас ты-
роў, хра маў...

— Вось та кі прык лад, як Ду дзін 
ма нас тыр... Уяў ля е це, яму больш 
за шэсць сот га доў! Вось коль кі ста-
год дзяў там здзяйс ня ла ся ма літ ва... 
Там зям ля ўжо пра сяк ну та свя та-
сцю. І ад ра джа ю чы та кія ста ра жыт-
ныя свя ты ні, мы ажыц цяў ля ем су-
вязь па між не бам і зям лёй. І я ба чу, 
коль кі на ват да гэ тых ру ін цяг нец ца 
мо ла дзі, дзя цей, да рос лых. І лю дзі 
вель мі час та зна хо дзяць та кія мес-
цы, сваю да ро гу да Бо га.

— Га во раць пра ка нец све ту, 
апа ка ліп сіс... Што вы ду ма е це на-
конт гэ та га?

— Пра гэ та па мя таць трэ ба, але 
за хап ляц ца нель га. Спра ва ў тым, 
што ў Свя тым Пі сан ні ў «Апа ка ліп сі-
се» ска за на, што на ват анё лы не ве-
да юць да ты кан ца све ту. Пры кме ты 
яго бу дуць нам па ка за ны. І, перш за 

ўсё, свя тыя ай цы ка жуць, гэ тыя пры-
кме ты з'я вяц ца, ка лі ма раль насць і 
ду хоў насць у лю дзей пач не зні каць. 
Бог даў ча ла ве ку звод за ко наў, пра-
ві лы па во дзін, пра ві лы жыц ця, жы-
ву чы па якіх ча ла век бу дзе ла дзіць 
свой даб ра быт і на зям лі і на не бе. А 
су час ная цы ві лі за цыя ўсё больш ідзе 
па шля ху ад мо вы ад гэ тых за па ве-
дзяў, ад гэ та га зво ду пра ві лаў жыц-
ця. І мы пі шам ін шыя пра ві лы, якія 
царк ва на зы вае ба га бор ніц кі мі. Та му 
ўсё за ле жыць ад нас з ва мі — на блі-
зіць ка нец све ту або яго ад да ліць.

— Што вы ду ма е це пра су час-
нае жыц цё?

— Час та, ацэнь ва ю чы яго, ма-
гу мець ней кія за ўва гі да свец ка га 
ла ду жыц ця — у ду шы. Але пуб ліч-
на імк ну ся іх не вы каз ваць. Я ся бе 
спы няю. «Ска жы, брат Ге ор гій, а ў 
тва ім слу жэн ні ў ця бе ўсё доб ра, у 
ця бе ўсё па бу да ва на?» Вы свят ля ец-
ца, што не. Не ха пае кад раў, не ха-
пае хра маў, не ха пае ма тэ ры яль ных 
срод каў, мо жа быць, не ха пае во пы-
ту ці ста ран ня. І я са бе ка жу: «У тва-

ёй дзей нас ці ёсць шмат мес ца для 
ўдас ка на лен ня. Та му ты ўжо больш 
гля дзі на сваю па слух мя насць, на 
сваё слу жэн не». І вось, ка лі ты так 
ся бе на строй ва еш, то ў тва ёй ду шы 
з'яў ля юц ца свят ло і па ко ра.

— Ва ўсіх роз ная фор му ла пос-
пе ху, а як бы вы яе вы зна чы лі?

— Я б ска заў ко рат ка. Гэ та лю-
боў. Лю боў па-ста ра жыт на хрыс-
ці ян ску — гэ та тры ваць доў га, не 
зайз дрос ціць, не раз драж ня ц ца, не 
ра да вац ца з ня праў ды, а ра зам це-
шыц ца з іс ці ны. У чым сэнс, ка лі на 
су час ную мо ву пе ра клас ці? Лю боў 
пра ду гледж вае спа чу ван не і слу-
жэн не, а гас подзь у Свя тым Пі сан ні 
ска заў: «Бог га нар лі вым пя рэ чыць, а 
па кор ным дае мі ласць». І каб атры-
маць гэ тую лас ку, ча ла век па ві нен 
іс ці па шля ху слу жэн ня. Бо, па га-
дзі це ся, мы ўсе хо чам, каб у на шых 
сэр цах бы лі мір, да бры ня і спа кой.

На дзея ГАЎ РЫ ЛЕН КА, 
ву ча ні ца 11 кла са 

ся рэд няй шко лы № 6 
г. Жло бі на.

УВА ГА, 
АЎ ТА РЫ!

Дру гі ме сяц за пар «Чыр-
вон ка» дру куе на сва іх ста-
рон ках твор чыя ра бо ты ма-
ла дых ня штат ных аў та раў, 
якія па сту пі лі на кон курс «Мы 
— та кія!..» Уся го на сён ня ў рэ дак цыю да-
сла на ўжо ка ля паў сот ні та кіх «проб пя ра» 
і, ду ма ец ца, гэ та яшчэ да лё ка не ўсё. Нам 
пі шуць з са мых роз ных ку точ каў кра і ны, 
да сы ла юць ма тэ ры я лы роз ных жан раў... 
Ду ма ем, і чы та чы ўжо па спе лі за ўва жыць, 
што мно гія ра бо ты па-са праўд на му ці ка-
выя.

Та му чар го вы раз ха це ла ся б звяр нуц-
ца да на шых ма ла дых аў та раў і на га даць 
ім, што на ста рон ках «Чыр вон кі» бу дуць 
на дру ка ва ны ЛЕП ШЫЯ твор чыя пра цы з 
да сла ных. Ма тэ ры я лы да ўдзе лу ў ім пры-
ма юц ца ТОЛЬ КІ НА БЕ ЛА РУС КАЙ МО ВЕ 
І ПА ВІН НЫ АД ПА ВЯ ДАЦЬ УМО ВАМ КОН-
КУР СУ. Больш пад ра бяз на азна ё міц ца з 
імі мож на ў ну ма рах ад 26 ве рас ня і 31 
каст рыч ні ка мі ну ла га го да або на сай це 
га зе ты.

Тым не менш му сім яшчэ раз ко рат ка 
на га даць, што тэкс ты трэ ба да сы лаць (ка-
лі га вор ка ідзе пра элект рон ную пош ту) у 
фар ма це RTF. КОЖ НАЯ ілюст ра цыя ці фо-
та зды мак да сы ла ец ца АСОБ НЫМ ПРЫ МА-
ЦА ВА НЫМ ФАЙ ЛАМ. Ка лі лас ка, не трэ ба 
за вёр стваць здым кі ў тэкст, як гэ та ро біц ца 
пры афарм лен ні школь ных рэ фе ра таў ці 
на сцен най га зе ты!

І яшчэ. Не за бы вай це ся па зна чаць ХАТ НІ 
АД РАС (з паш то вым ін дэк сам), КАН ТАКТ-
НЫЯ НУ МА РЫ ТЭ ЛЕ ФО НАЎ і ПАШ ПАРТ-
НЫЯ ЗВЕСТ КІ АЎ ТА РАЎ (кім і ка лі быў 
вы да дзе ны паш парт, ну мар, аса біс ты ну-
мар, імя, імя па баць ку, проз ві шча). ТОЛЬ-
КІ паш парт ныя звест кі па він ны быць НА 
БЕ ЛА РУС КАЙ І РУС КАЙ МО ВАХ. Ка лі ў 
дзі ця ці яшчэ ня ма паш пар та (па свед чан не 
аб на ра джэн ні не па ды хо дзіць), да сы ла юц-
ца поў ныя паш парт ныя звест кі АД НА ГО З 
БАЦЬ КОЎ.

ПРА АЎ ТА РА
— Маё га лоў нае за хап лен не — жур на ліс ты ка, — ка жа пра ся бе 

14-га до вы аў тар. — Вель мі люб лю ванд ра ваць, зна ё міц ца з но вы мі 
людзь мі, вы ву чаць не вя до мае. Я ад кры ты і та ва рыс кі, та му ў мя не 
шмат сяб роў і ад на дум цаў. Акра мя жур на ліс ты кі, зай ма ю ся ка ра тэ, 
ак тыў на ўдзель ні чаю ў жыц ці сва ёй шко лы. У бу ду чы ні ха чу звя заць 
сваё жыц цё з жур на ліс ты кай і пра ца ваць ка рэс пан дэн там або тэ ле-
ра дыё вя ду чым. Лі чу, што гэ та вель мі ці ка вая і су час ная пра фе сія, 
яна да па ма гае ча ла ве ку ад кры ваць свет.

Ва дзім ува хо дзіць у аб' яд нан не юных жур на ліс таў СШ №4 пад 
кі раў ніц твам на стаў ні цы Але ны Іо сі фаў ны Пят ро вай. Вось што ка-
жа яна: «З ці ка вас цю да ве да лі ся пра кон курс «Мы — та кія!..» і 
вы ра шы лі пры няць удзел. На ша шко ла — ад на са ста рэй шых у 
го ра дзе. Ву чыц ца ў ёй ці ка ва, бо школь нае жыц цё ні ко лі не ста-
іць на мес цы: свя ты, кон кур сы, су стрэ чы, эк скур сіі і шмат ін ша га. 
Хо чац ца рас ка заць пра гэ та, каб усе ве да лі, якія яны — сён няш нія 
вуч ні. Да сы ла ем вам рэ пар таж з кон кур су «Хві лі на сла вы» вуч ня 
Ва дзі ма Га луш кі».

ВЕ РЫ І ДА БРЫ НІ 
НА ШЫМ СЭР ЦАМ

ПРА АЎ ТА РА
Над зеі ня даў на споў ні ла ся 17 га доў. Пра ся бе яна га во рыць на ступ-

нае: «Па коль кі я за хап ля ю ся гіс то ры яй і края знаў ствам, не раз пі са ла 
на ву ко выя ра бо ты. Мя не пры ваб лі вае гэ ты за ня так тым, што, ма ю чы 
зно сі ны з людзь мі, спаз на ю чы іх лёс, я зна хо джу неш та но вае для 
ся бе. Мне не абы яка выя гіс то рыя май го го ра да, лё сы лю дзей, та му ў 
сва іх ра бо тах я ста ра юся рас ка заць пра ге ра іч ныя подз ві гі ма іх зем-
ля коў, пра іх уклад у раз віц цё Жло бін шчы ны. Вы пад ко выя су стрэ чы ў 
ма ім жыц ці заў сё ды шмат зна чы лі і мно га му на ву чы лі. Для мя не гэ та 
бяс цэн ны во пыт».

Яшчэ На дзея, як і мно гія дзяў ча ты яе ўзрос ту, вель мі лю біць ба віць 
час за чы тан нем кніг. «Ра зам з сяб ра мі мы ўдзель ні ча ем у гуль нях 
КВЗ. Гу мар да стаў ляе мне ка ла саль нае за да валь нен не. За жар та мі я 
за бы ваю аб праб ле мах, ма гу ад па чыць ду шой. Я ве ру ў тое, што смех 
пад аў жае жыц цё. Гэ так жа як і спорт, да яко га я так са ма не ма гу ста-
віц ца абы яка ва».

Сваю бу ду чы ню На дзея ха це ла б звя заць з гіс то ры яй. «Гіс то рыя — гэ та 
неш та не ве ра год нае, яна за хап ляе! Я ўпэў не на, што за сваё жыц цё зраб-
лю шмат роз ных рэ чаў, які мі бу дуць га на рыц ца мае дзе ці!»

Бог даў ча ла ве ку звод 
за ко наў, пра ві лы па во дзін, 
пра ві лы жыц ця, жы ву чы 
па якіх ча ла век бу дзе 
ла дзіць свой даб ра быт і на 
зям лі і на не бе. А су час ная 
цы ві лі за цыя ўсё больш 
ідзе па шля ху ад мо вы 
ад гэ тых за па ве дзяў, 
ад гэ та га зво ду пра ві лаў 
жыц ця.

Хто б мог па ду маць, 
што ўзбі тыя вярш кі, 
кі пень і ша ка лад 
ста нуць ін стру мен та мі 
для ства рэн ня 
мас тац ка га ну ма ра!


