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Iнiцыятыва

ТАМ,
дзе юначы iмпэт
Стэндап, гарачы выпуск, рэпартаж... Хлопцы i дзяўчаты з Чачэрска,
што на Гомельшчыне, стварылi маладзёжны тэлевiзiйны канал ТАМ-ТV.
«Народным» карэспандэнтам можа стаць кожны падлетак з раённага
цэнтра, якi мае актыўную грамадзянскую пазiцыю i цiкавiцца тэлевiзiйнай вытворчасцю.

Тэлеканал «ТАМ-ТV» — дзецiшча Чачэрскага раённага цэнтра творчасцi дзяцей i моладзi. Ва ўстанове працяглы час дзейнiчала аб'яднанне па iнтарэсах
«Ракурс». Яго ўдзельнiкi выдатна засвоiлi кухню вiдэавытворчасцi. Iх ролiкi
атрымлiвалi ўзнагароды на розных конкурсах. Пасля з'явiлася амбiцыйная iдэя —
стварыць уласнае тэлебачанне, якое будзе паведамляць аб жыццi раёна.

— Як стварыўся наш калектыў актыўнай моладзi? — кiраўнiк праекта «ТАМТV» Анатоль ГУРЫНАЎ па-тэлевiзiйнаму робiць iнтрыгу. — Мы прыходзiлi ў
школы, прапаноўвалi каму цiкава паспрабаваць сябе ў кадры, пачытаць. Дзецi
адгукалiся на прапанову. Прыходзiлi. Калi ў iх атрымлiвалася, то заставалiся.
Праект «ТАМ-ТV» — гэта пра тое, што не заўсёды для стварэння па-сапраўднаму якаснага прадукту патрэбныя сур'ёзныя фiнансавыя ўкладаннi. Галоўны
рухавiк — iдэi, энтузiязм i мэтанакiраванасць.
— У нас была iдэя i гарачае iмкненне, але не было рэсурсаў, — дадае кiраўнiк праекта «ТАМ-ТV». — Спачатку мы здымалi, як маглi — бралi камеру ў
сяброў, пазычалi штатыў, але не знiкала вялiкае жаданне нешта рабiць, рухацца, расцi.
Летась «ТАМ-ТV» камеру падарыла Гомельскае абласное аб'яднанне прафсаюзаў. На пачатковым этапе школьнiкi вучылiся, як паводзiць сябе ў кадры,
пiсаць сцэнарыi, выбiраць ракурс для здымак ды манцiраваць зняты матэрыял.
Цяпер практычна ўсю работу па стварэннi медыйнага кантэнту школьнiкi выконваюць без дапамогi куратараў. Вырасла i творчая каманда. Сёння ў праекце — 15 чалавек. У кожнага — свае абавязкi.
— Мы стараемся пiсаць самi, але дзесьцi, канешне, патрэбна дапамога цi
карэкцiроўка, — расказвае сакрэты тэлекухнi ўдзельнiца праекта Вiкторыя
ПРОЦКА. — Я, напрыклад, нiкога з вядомых вядучых не капiрую, але, зразумела, набiраешся вопыту, глядзiш па тэлевiзары выпускi навiн, назiраеш за
карэспандэнтамi, вядучымi ў студыi, як яны выразна ўсё прамаўляюць, як гэта
ўсё акуратна.
Успамiнае дзяўчына i аб сваiх першых уражаннях ад наведвання Гомельскай
абласной тэлерадыёкампанii, калi здавалася, што трапiў у iншы свет, вочы
разбягалiся, а душа, хутчэй за усё, цяпер назаўсёды адданая тэлебачанню.
Цяпер «ТАМ-ТV» — гэта зладжаны калектыў тэлевiзiйнiкаў: вядучыя, карэспандэнты, аператары, мантажоры, рэжысёры. Выпускi пабудаваны як блокi
навiн. У полi зроку карэспандэнтаў — мясцовыя славутасцi, выдатныя мясцiны
Чачэршчыны, падзеi i мерапрыемствы, якiя праходзяць у родным горадзе, расказваюць аб гераiчных земляках i гiстарычнай спадчыне раёна. Выпускi «ТАМТV» выходзяць у сецiве. Займаюцца на студыi i аўтарскай мультыплiкацыяй.
— Мы паспрабавалi свае сiлы ў праектах, дзе трэба было займацца анiмацыяй. Авалодалi майстэрствам стоп-моўшэн — гэта перасоўванне ў кадры
нежывых прадметаў, з якiх атрымлiваецца анiмацыйнае вiдэа, — тлумачыць
Анатоль Гурынаў. — Першы наш вопыт быў з пластылiну i кардону, дзе мы
анiмавалi персанажаў, якiя расказвалi аб энергазберажэннi. Цяпер актыўна
працуем сумесна з мастакамi. Нам вельмi падабаецца працаваць у такiм творчым саюзе.
Пазнаёмiцца з вiдэапрадукцыяй «ТАМ-ТV» блiжэй можна ў iнтэрнэце: на афiцыйных сайтах Чачэрскага райвыканкама, устаноў адукацыi, а таксама ў сацыяльных сетках. Дарэчы, плённую творчасць удзельнiкаў маладзёжнага праекта высока ацанiла журы на абласных i рэспублiканскiх конкурсах, якiя праводзiць Мiнiстэрства адукацыi. Гэта матывуе юных журналiстаў не спыняцца
на дасягнутым i рухацца наперад.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.

Варта паглядзець

ГЭТА ЗРОБЛЕНА
НАМІ

У Дзень Незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь тэлеканал «Беларусь 1» пакажа прэм'еру — першы выпуск
штотыднёвай праграмы «Зроблена!». Яна з'явiлася ў
вынiку сумеснай работы Агенцтва тэленавiн Белтэлерадыёкампанii, iнфармацыйных дырэкцый каналаў АНТ
i СТБ. Сумесны сацыяльна-палiтычны праект раскажа
i пакажа найлепшыя дасягненнi нашай краiны за гады
яе суверэннага жыцця.
Сёння мы маем добраўпарадкаваныя i камфортныя гарады
з развiтай транспартнай iнфраструктурай, высокi ўзровень
медыцынскага абслугоўвання, адукацыi, навукi i IТ-галiны, а
таксама гаспадаркi i аб'екты прамысловага сектара, якiя пастаянна мадэрнiзуюцца, — i ўсё гэта вынiк агульнай працы
мiльёнаў беларусаў. У праекце «Зроблена!» аўтары-карэспандэнты прадставяць гледачам вялiкую панараму суверэннай Беларусi, паказваючы, як год за годам выконвалiся даручэннi кiраўнiка дзяржавы, як множылiся дасягненнi ў сферы
турызму, спорту, культуры, медыцыны, навукi i IТ, як удасканальвалiся транспартная iнфраструктура, аграпрамысловы
комплекс, добраўпарадкаванне гарадоў, прамысловасць i
шмат iншага.
— У праекце «Зроблена!» выкарыстана шмат архiўных
матэрыялаў, каб паказаць у фармаце «было i стала», што
дасягнута ў той цi iншай галiне за час нашага суверэннага
iснавання. Напрыклад, першая серыя раскажа пра машынабудаўнiцтва, i там у нас архiўныя кадры з адсылкай у 90-я
гады, — дзелiцца галоўны дырэктар Агенцтва тэлевiзiйных
навiн Сяргей ХАМЯНТОЎСКI. — Пакажам, якiмi былi прадпрыемствы, калi дасталiся нам пасля распаду Савецкага Саюза. Дастаткова ўспомнiць вядомыя кадры з «Гомсельмаша»,

дзе рабочыя грэюць рукi ў халодным цэху над агнём, якi гарыць у бочцы. Тады так здарылася, што на прадпрыемстве
адключылi электрычнасць, i людзям даводзiлася сагравацца
каля вогнiшчаў, якiя гарэлi проста ў цэхах. А потым па сутнасцi была створана цэлая галiна машынабудаўнiцтва, i сёння
яна вядомая не толькi трактарамi i камбайнамi, таму што тут
выпускаюць i электрамабiлi, i электрычкi «Штадлер», i многае
iншае. Па такiм алгарытме мы прасочым, чым жыла i як развiвалася Беларусь, якiя магутнасцi маюць цяпер розныя вытворчасцi. У мяне асабiста выклiкаюць захапленне i гонар тыя
людзi, чыiмi сiламi i прафесiяналiзмам быў дасягнуты такi
вынiк. I, спадзяюся, нам з калегамi з iншых тэлеканалаў удалося ў 15-серыйным праекце расказаць пра ўсё гэта.
З выпуску ў выпуск аўтары будуць праводзiць своеасаблiвы вiдэаманiторынг таго, што адбываецца i як дзейнiчаюць
пасля сустрэч з Прэзiдэнтам чыноўнiкi на месцах, якi вынiк

далi шматлiкiя паездкi па рэгiёнах i рабочыя сустрэчы для
беларускай эканомiкi за апошнiя 10-15 гадоў. Бо, як вядома,
у гэты перыяд будавалi Беларускую АЭС, «Мiнск-Арэну»,
«Чыжоўка-Арэну», праводзiлi рэстаўрацыю стадыёна «Дынама», а ў цэхах айчынных прамысловых гiгантаў выпускалi
новую прадукцыю... Усё гэта будзе прадстаўлена ў 15-хвiлiнных серыях журналiстамi трох тэлеканалаў. Аб'яднаныя агульнай канцэпцыяй выпускi праекта раскажуць пра тое, што
можна лiчыць вынiкам агульнай працы, чым можна ганарыцца.
Тэлеканалы «Беларусь 1», «Беларусь 24», АНТ, СТБ i «РТРБеларусь» пакажуць усе фiльмы цыклу ў прайм-тайм — кожны тыдзень гледачоў чакаюць адзiн выпуск, зроблены кожным
з каналаў, i дзве работы ад калег па творчым цэху.
Алена ДРАПКО.
Фота Белтэлерадыёкампанii.

ЗЯМЛЯ БАЦЬКОЎ — МАЯ ЗЯМЛЯ

Быць гаспадаром

Як прадпрымальнiк робiць сваю малую радзiму больш камфортнай для жыцця
Калiсьцi ў шматлюднай
вёсцы Выгалавiчы,
што на Мядзельшчыне,
вiравала жыццё. Тут былi
школа, фельчарска-акушэрскi
пункт, кiназала, пошта,
тры крамы. Цяпер жа
з усiх грамадскiх аб'ектаў
застаўся Дом культуры i адна
крама.
— Вёска пацiху вымiрае, старыя
адыходзяць у iншы свет, а моладзь
з'язджае ў горад на вучобу, работу, — кажа Вячаслаў ЖЫЛКО, якi
нарадзiўся ў Выгалавiчах.
Тут прай шлi яго дзя цiн ства i
юнацтва. Пасля заканчэння дзевяцi
класаў ён падаўся ў Вiлейскае прафесiйна-тэхнiчнае вучылiшча, пасля
службы ў армii паступiў у iнстытут,
дзе атрымаў спецыяльнасць iнжынера. Працаваў на будоўлi ў розных
арганiзацыях. Затым стварыў свае
будаўнiчыя фiрмы. Напрыклад, заканчвае будаўнiцтва дзевяцi пяцiпавяр хо вых да моў у Дзяр жын ску.
Удзельнiчаў у будаўнiцтве iнтэрнатаў для медыцынскiх работнiкаў у
Лескаўцы, што пад Мiнскам.
— Шчыра скажу, што лiчу сваiм
домам не Мiнск, а менавiта Выгалавiчы. Вясковыя каранi, нiчым не
выдраць з мяне. Дзе б нi быў, дзе б
нi жыў, усё роўна цягне на малую

радзiму. Тут пахаваны мае бабуля,
мацi. Тут дыхаецца лёгка, на поўныя
грудзi, — прызнаецца мой суразмоўнiк. — Як вядома, на сяле цяпер
праблемы з работай. А калi i ёсць
занятак, то зарплата невялiкая, таму вы ра шыў да па маг чы зем лякам — адкрыў у вёсцы вытворчасць
тратуарнай плiткi. На такое рашэнне
паўплываў указ Прэзiдэнта, якi абвясцiў, што тры гады пройдуць пад
знакам малой радзiмы, — прызнаецца Вячаслаў Вячаслававiч.
Мясцовыя ўлады пад вытворчасць выдзелiлi памяшканне былой
школы. Будынак стаяў з выбiтымi
вокнамi, прагнiўшым дахам, з цягам
часу разбураўся. Давялося шмат папрацаваць, каб адрамантаваць, давесцi яго да ладу. Правёў ваду,

электрычнасць, ацяпленне, закупiў
катлы. Неабходнае абсталяванне
набыў у лiзiнг.
На прад пры ем стве пра цу юць
15 чалавек з Выгалавiч i суседняй
вёскi Княгiнiн. Зарабляюць па 700—
800 рублёў у месяц. Столькi не ўсе
атрымлiваюць нават у Мiнску. А для
Мядзельскага раёна, дзе практычна
адсутнiчае прамысловасць, такiя
грошы для многiх — недасягальная
мара. Вядома, пры падборы кадраў
прадпрымальнiк глядзеў, каб кандыдат не злоўжываў спiртным. Хочаш добра зарабляць i годна жыць,
забяспечваць матэрыяльна сваю
сям'ю, то трэба сумленна i адказна
працаваць.
— Скажу так, неабходна ў першую чаргу спадзявацца i разлiчваць
на свае сiлы. Калi ўлада бачыць,
што ты iмкнешся нешта зрабiць, то
абавязкова дапаможа. Напрыклад,
маю iдэю падтрымаў старшыня Мядзельскага райвыканкама Анатоль
Мар'янавiч Вайнiлка, iшоў насустрач
любой маёй просьбе, — кажа Вячаслаў Жылко.
Суразмоўнiк i сам робiць усё магчымае, каб унесцi, няхай, i невялiкi
ўклад у аднаўленне малой радзiмы.
Напрыклад, выдзелiў Княгiнiнскаму
сельвыканкаму тэхнiку для зносу
старых i пустуючых дамоў, дапамог

акультурыць зарослыя зямельныя
ўчасткi, па якiх нават ву жы поўзалi.
Вячаслаў Жылко вельмi хоча, каб
яго родная вёска не знiкла з карты
раёна, поўнiлася смехам дзяцей.
Але ён добра разумее, каб гэта здарылася, неабходна даць людзям работу.
— Мар i планаў у мяне шмат. Напрыклад, запусцiць былую птушкафабрыку «Новая зара». Будынак
пустуе, робiцца непрыгодным. Гэта
б дазволiла стварыць новыя рабочыя месцы, удыхнуць у населены
пункт другое жыццё. Калiсьцi тут
працавала мая мацi. Раней уладкавац ца на прад пры ем ства бы ло
праблематычна — стаяла чарга.
Але, каб адрамантаваць i запусцiць
фабрыку, патрэбны вялiкiя сродкi.
Такiх у мяне няма, — прызнаецца
Вячаслаў Вячаслававiч. Аднак ён не
губляе надзеi знайсцi танны крэдыт.
Акрамя таго, плануе паспрабаваць свае сiлы ў сельскай гаспадарцы, выкапаць вадаёмы, разводзiць
рыбу, заняцца вырошчваннем бычкоў. Райвыканкам ужо выдзелiў
45 гектараў зямлi, для пачатку дастаткова, трэба яе асвоiць, а ўжо ад
таго, як пойдуць справы, iсцi далей.

— Сельская гаспадарка — гэта
не будаўнiчая галiна....
— Хочаце сказаць, што не спраўлюся? Але ж я вырас у вёсцы, мацi
заўсёды трымала на падворку i парсюкоў, i кароў, i свойскую птушку,
дапамагаў па гаспадарцы, — парыруе Вячаслаў.
Гадаваўся хлопец без бацькi, таму ў хаце быў за гаспадара, з малых
гадоў спазнаў цяжкую сялянскую
працу. Сям'я не шыкавала, свайго
дома не было, жылi разам з бабуляй.
— З дзяцiнства мне на ўсё жыццё
запомнiўся адзiн эпiзод. Я сустракаў
мацi з работы. I тут на ганак свайго
дома выйшаў сусед. I я сказаў: «Мама, чаму так атрымлiваецца, што
кожная птушка мае сваё гняздо, а ў
нас няма свайго кутка?»
Пазней сям'i выдзелiлi дом праз
дарогу. Калi Вячаслаў цвёрда стаў
на ногi, зрабiў да яго дзве прыбудовы, правёў ваду, газ. Так што яго
мама да канца жыцця жыла ў камфортных умовах.
Нялёгкае дзяцiнства навучыла
хлопца iсцi да сваёй мэты, загартавала волю i характар. Ён дабiўся i павагi, i матэрыяльнага дабрабыту. I цяпер
хоча, каб i яго малая радзiма квiтнела,
а землякi жылi як найлепш.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ПАД
НЕБАМ
БЕЛАРУСI
А

ПЫТАННЯЎ на гэтую тэму не рабiў, напэўна, нiхто, ды i навошта,
калi без iх зразумела, што аб...
салютная большасць размоў па мабiльных тэлефонах пачынаецца з кароткiх:
«Як жывы-здаровы?» i «Ты цяпер дзе?»
Пытаннi як пытаннi, а вось адказы...
Самы нечаканы (ва ўсякiм разе, для мяне) быў (шэптам): «На дрэве...» I гучаў ён
не з вуснаў нейкага вiсуса-падшыванца,
аматара чужых яблыкаў, а дарослага,
досыць мажнога дзядзькi, калегi, фотакарэспандэнта найстарэйшай беларускай газеты.

Што яго, шаноўнага Анатоля
Клешчука, «загнала» на тое ж
дрэва (як варыянты — у шахту,
у радзiльню, турму, кар'ер, на
вежавы кран, на печ у вясковай
хаце, на ферму, да храма, крынiцы, буслянкi i г. д.), тлумачыць,
вiдаць, не трэба: неадольная цiкавасць i ўлюбёнасць у жыццё,
у свой край, у некалi даўно абраную прафесiю.
Ёй шаноўны спадар Анатоль
аддаў без малога чатыры дзесяцiгоддзi, за якiя стаў аўтарам
больш чым 30 персанальных
выставак (у тым лiку ў Аўстрыi,
Германii, Злучаных Штатах, Кiтаi, Японii, у Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый i Еўрапарламен-

це...), аўтарам i суаўтарам фотаальбомаў «Пад небам Беларусi», «Чарнобыль», «Чарнобыль
1986—2006. Жыць з трагедыяй», «Беларусь. Зямля песняроў», «Карагод беларускiх абрадаў»... Апроч таго, ён здымаў
праведнiкаў народаў свету, кава ле раў ор дэ наў Сал дац кай
славы (сёлета «Звязда» вярнулася да гэтага праекта), помнiкi
архiтэк туры, крынiцы, нацыянальныя строi, музыкаў, пiсьмен нi каў... «Жы вая зям ля»,
«Абрысы Айчыны», «Вытокi малой Радзiмы», «Пракаветнае» —
гэта яго спецыяльныя праекты.
Зрэшты, пра ўсё, на што спадар Анатоль паглядзеў праз

«вочка» фотааб'ектыва, тут жа
зафiксаваў i перадаў потым iншым, нават праз коску напiсаць
немагчыма. I гэта за шчасце,
што хоць драбнiца найлепшых
каляровых здымкаў можа разысцiся па свеце ў выглядзе асобных фо та аль бо маў, адзiн з
якiх — «Пад небам Беларусi» —

вы тры маў ужо тры вы дан нi.
Не так даўно ў продаж паступiла
чацвёртае.
— Усе здымкi ў iм — новыя, — зазначыў аўтар.
— I проста фантастычныя! —
прызналi першыя чытачы-гледачы, часам не верачы, што гэта
нашы, беларускiя зiмы i вёсны,

што гэта ў нас такая казачна
прыгожая зямля i такое незвычайнае неба, такiя мiлыя звяры
i птушкi...
Дзеля таго каб зняць iх (вось
так!), згадзiцеся, варта пасядзець — i не толькi на дрэве.
Валянцiна ДОЎНАР.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

