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Творчасць як самазанятасць

Ігар СЕРГЕЕНКА,
кіраўнік
Адміністрацыі
Прэзідэнта:

«Мы ўсе бачым
і разумеем, якая
вядзецца магутная
інфармацыйная,
гібрыдная вайна,
разгорнута самая
сапраўдная ідэалагічная
вайна. Тым не менш
людзі праявілі сапраўдны
патрыятызм,
грамадзянскасць,
даючы адпор тым,
хто спрабаваў
і працягвае спрабаваць
захапіць нашу
інфармацыйную
прастору. Аднак нам
трэба будзе яшчэ больш
зрабіць. Сёння як ніколі
важна паказваць
тое пазітыўнае, што
адбываецца ў краіне, тое,
што ствараецца, што
будуецца, самаадданую
працу людзей».

У Касцюковіцкім доме рамёстваў працуюць два разьбяры па дрэве,
якія любяць выразаць і жывёл, і лыжкі. Адзін з іх на гэтым здымку —
шасцідзесяцігадовы Сяргей БЛАГУШКА. Былы заатэхнік, ён па стане
здароўя не можа цяпер працаваць па спецыяльнасці, але, дзякуючы лёсу
(спадзяюся, шчасліваму), стаў знакамітым у галіне народнага мастацтва. Сяргей захапіўся разьбой драўляных лыжак для гаспадынь, свае
вырабы аздабляў геаметрычнай вытанчанай разьбой, таму яго заўва-
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жылі і запрасілі ў Дом рамёстваў. Менавіта тут напоўніцу майстар стаў
адкрываць свой творчы патэнцыял і самабытнасць — выразаць складаныя фігуры дзікіх жывёл, якія на святочных кірмашах і фестывалях
заўсёды прываблівалі гледачоў. За дваццаць гадоў Сяргей Аляксеевіч
стаў карыфеем разьбярства Магілёўшчыны і па-ранейшаму працуе ў
стылі інсітнага мастацтва.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Я зноў выбіраю «Звязду»

ВЫСОКАЕ —
ГОРАД ВЫНАХОДНІКАЎ

Выкладчыкі і навучэнцы сельскагаспадарчага каледжа
ствараюць тэхнічныя ноу-хау
У Высокаўскім дзяржаўным сельскагаспадарчым каледжы працуюць сапраўдныя рацыяналізатары і вынаходнікі. Іх работы
не раз адзначаліся на выставах рэспубліканскага ўзроўню і,
галоўнае, знаходзілі прымяненне на практыцы. А самай вялікай узнагародай для выкладчыкаў становяцца водгукі былых
выпускнікоў, якія гавораць, што праз гады на сваёй вытворчасці ўкаранілі нешта з прыдуманага разам у вучэбных цэхах
і лабараторыях.

СНЕГАХОД І РОВАРПАДМЯТАЛЬШЧЫК
Выкладчык з 38-гадовым стажам
Ва ле рый ЮН ЧЫЦ ад значае, што
на ву чэн цы, якія зай ма лі ся та кой
тэх ніч най твор час цю, ста но вяц ца
спецыялістамі з асаблівым складам
мыслення. Яны не адчуваюць сябе
бездапаможнымі пры су тыкненні з
любой праблемай, нешта прыдумва юць, здзяйс ня юць ма лень кае
ад крыц цё аль бо вы на ход ніц тва.
Па вод ле яго пе ра ка нан ня, ёсць
падлеткі з прыроджаным інжынерным складам розуму, але, каб яго
развіць, трэба пакруціць рукамі гэтыя гайкі, нешта скласці са старых
матацыклаў ды мапедаў, якія звычай на пры но сяц ца
са звалкі.

СТАР. 7

Валерый ЮНЧЫЦ
з бульбасаджалкай.

«ГАЗЕТА НЕ ГУБЛЯЕ АДМЕТНАСЦІ
І Ў ВЕК ІНТЭРНЭТУ»
Дырэктар філіяла «Навагрудскія Дары» ААТ «Лідскі малочна-кансервавы камбінат» Аляксандр БУЛАК:
— Не адно дзесяцігоддзе мяне
суправаджае па жыцці найстарэйшая газета краіны. Ведаю, што не
так даўно «Звязда» святкавала
стагадовы юбілей. Гэта азначае,
што ў выдання ёсць моц, непаўторная асаблівасць. Яно не губляе
адметнасць і ў сучасных умовах, у
век інтэрнэту. Бо друкаванае слова ўспрымаецца ўсё ж такі інакш,
больш грунтоўна.
Дарэчы, сустракацца з карэспандэнтамі «Звязды» мне даводзілася часта. І падчас работы ў
сельгаспрадпрыемстве, інспекцыі
прыродных рэсурсаў, Навагрудскім і Іўеўскім райвыканкамах.
Вось і зусім нядаўна на старонках
газеты надрукаваны вялікі артыкул аб рабоце нашага прадпрыемства «Навагрудскія Дары».
Увогуле, выданне адпавядае
тым запытам, якія стаяць перад
грамадствам краіны. Такая газета
вельмі патрэбна Беларусі.
Ня гле дзя чы на та кі са лід ны
ўзрост, «Звяз да» ці ка вая для
любой узрос тавай катэгорыі. Відавочна, што ідзе вельмі важная падпітка выдання маладымі

кадрамі, якія пішуць матэрыялы
з улі кам па трэб ча су. На огул,
тэмы самыя разнастайныя. Вялі кая ўва га ўдзя ля ец ца эка лагічным праблемам, гістарычным
падзеям, турыс тычнаму патэнцы я лу кра і ны. Мно га слуш ных
парад пра здароўе. Цяпер такія
артыкулы вельмі карысныя і запатрабаваныя. Добра, што газета адгукаецца і на пісьмы сваіх
чытачоў, якія дасылаюць розныя
цікавыя гісторыі. З задавальненнем чытаю рубрыку «Постаці», у
якой расказваецца пра вядомых
лю дзей, іх жыц цё вы лёс. Спадзяюся, што і надалей «Звязда»
будзе адпавядаць свайму высокаму статусу рэспубліканскага
выдання і радаваць чытачоў цікавымі і актуальнымі артыкуламі.

