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     Культура:  ініцыятывы, інвестыцыі

Як  вядома,  УК  “Клічаўскі  краязнаўчы  музей” у  ліку  5
арганізацый�заяўнікоў  з  нашага  раёна стала пераможцай
Асноўнага  конкурсу  мясцовых  ініцыятыў,  які  здзяйсняецца
ў  рамках  праекта  міжнароднай  тэхнічнай  дапамогі  “Са�
дзейнічанне  развіццю  на  мясцовым  узроўні  ў  Рэспубліцы
Беларусь”,  фінансуецца  Еўрапейскім  Саюзам  і  рэалізуец�
ца  Праграмай  развіцця  ААН. Міжнародную дапамогу атры�
мала  яго  ініцыятыва  “Творчасць  без  межаў”.

ТВОРЧАСЦЬ
БЕЗ МЕЖАЎ

В спорткомплексе «Стай�
ки» состоялась ежегодная
спартакиада работников Ко�
митета государственного
контроля. Участие в сорев�
нованиях приняли команды
Комитетов государственно�
го контроля областей и цент�
рального аппарата КГК.

В течение двух дней были ра�
зыграны награды в девяти видах
программы, в том числе в со�
ревнованиях по мини�футболу,
настольному теннису, лёгкой ат�
летике, плаванию, дартсу, шаш�
кам, гиревому спорту, стрельбе

Кожны год першага верасня школа абуджаецца да жыцця, напаўняецца радаснымі дзіця�
чымі галасамі. Разам з нашымі вучнямі мы  чакаем гэта цудоўнае свята — Дзень ведаў.

«Донарам» з’яўляецца  Еўраса�
юз. Ён выдзеліў   музею  14 536  еўра
на абсталяванне сацыяльнай вы�
ставачнай залы,  якая  адпавядае
сучасным  тэхнічным  і  эстэтычным
патрабаванням. Такая  выставачная
прастора  даўно  была  патрэбна  на�
шаму  гораду.  Цяпер тут   з’явіцца
магчымасць  публічнай  прэзента�
цыі  творчасці  людзей,  якія  адно�
сяцца  да  сацыяльна�уразлівых
груп  насельніцтва. Яны  змогуць  не
толькі  прадставіць  свае  работы
шырокай  публіцы,  але  і  рэаліза�
ваць  іх.

Зараз  выставачная  зала  з  су�
часнымі  вітрынамі,  падвясным  аб�
сталяваннем,  падсветкай  (трэкін�
гавая  сістэма  асвятлення),  муль�
тымедыйным суправаджэннем і г.д.
ужо  абсталёўваецца.

Партнёрамі  ініцыятывы  музея
з’яўляюцца    раённы  цэнтр  сацы�
яльнай  абароны  насельніцтва,
ДУДА  “Цэнтр  дзіцячай  творчасці”,
ДУА  “Дзіцячая  школа  мастацтваў”,
раённы  Дом  рамёстваў.

 У  ходзе  рэалізацыі  ініцыяты�
вы  да  яе  далучыліся  раённы  са�
вет  ветэранаў,  раённая  арганіза�
цыя  ГА  “Беларускае  таварыства
інвалідаў”.   Але  экспанаваць  свае
творчыя  работы  ў  будучай сацы�
яльнай  выставачнай  зале  музея
змогуць  не  толькі  члены   арганіза�
цый�партнёраў  або  іх  выхаванцы,
а  і жыхары  раёна – самадзейныя
мастакі,  народныя  майстры – уво�
гуле,  творцы,  якія  жадаюць  па�
пулярызаваць  сваю  творчасць,  як
кажуць , “выйсці  на  прастор  жыц�
ця”,  завязаць  новыя творчыя зна�
ёмствы,  устанавіць кантакты,  а
яшчэ  і  прадаць  свае  работы.

Зараз  у  раённым  музеі  пра�
ведзены  касметычны  рамонт  па�
мяшкання  будучай  сацыяльнай
выставачнай  залы,  устаноўлена
новая  падвясная  сістэма  для  ўма�
цоўвання работ,  абноўлена  асвят�
ляльнае  абсталяванне.  На  чарзе –
набыццё  і  ўстаноўка  сучасных  вы�
ставачных  вітрын.

Музей  ужо  фарміруе  калекцыі
работ  для  будучых  мерапрыем�
стваў.  А іх  у  рамках  рэалізацыі

ініцыятывы  запланавана  нямала.
Гэта  тры  сацыяльныя  выстаўкі,   у
тым  ліку  выстаўка�адкрыццё  са�
цыяльнай залы,  у  час  якой  будуць
урачыста  прадстаўлены  партнёры
праекта,  удзельнікі �аўтары  работ.
Плануецца  да  правядзення  і  вы�
стаўка�аўкцыён, якая  дасць  магчы�
масць  рэалізаваць  лепшыя  вы�
ставачныя  работы.  Думаецца,  ня�
мала  людзей збяруць  майстар�
класы,  якія  пройдуць  для  навед�
вальнікаў  сацыяльнай  выставачнай
залы.  Магчыма,   яны  стануць для
кагосьці  стымулам  для  творчасці.

Першыя  экспанаты  будучай
выстаўкі  прадастаўлены  музею  ад�
дзяленнем  дзённага  знаходжан�
ня  для  інвалідаў  і  грамадзян  па�
жылога  ўзросту  РЦСАН.  Больш за
30  работ,  выкананыя яго  выхаван�
цамі  ў розных  тэхніках,  прыцягва�
юць  сваёй  незвычайнасцю,  маляў�
нічасцю,  пазітыўнай  энергетыкай.
Напрыклад,  работы  Ганны  Вішня�
вецкай. Гэта  дэкаратыўныя  ад�
крыткі  і  адкрыткі�шакаладніцы,  вы�
кананыя  ў  тэхніцы  скрапбукінгу
(від  рукадзелля,  які  заключаецца
ў  вырабе і  афармленні фотаальбо�
маў),  а  яшчэ  вышываныя,  яркія
пано  “Маляўнічая  сямейка”,
“Ружы”,  “Лебедзь”,  “Папугай”.   З
цікавасцю  пазіраюць  на  гледача
вышываныя  героі  Алены  Курана�
вай   “Тыграня”,  “Сава”,  “Рысь”,
“Лось”.  Яркімі  фарбамі  квітнеюць
на  пано  “Макі”  Анастасіі  Баўжэ�
віч    і  “Васількі” Аляксандра  Тар�
ноўскага.

Творцы  старэйшага  пакален�
ня – Ніна  Аркадзьеўна  Клепча  і
Тамара  Львоўна  Маркава — па�
радавалі   работамі  дзіўнай  пры�
гажосці – вязанымі  кручком  ажур�
нымі  шалямі,  сумачкамі,  вытан�
чанымі  вышыванымі  падушач�
камі�ігольшчыцамі  ў  тэхніцы
“біскарню”.

Музей  запрашае  да  ўдзелу  ў
рабоце   выставак  творцаў  Клічаў�
шчыны.  Наша  зямля   спакон  веку
шчодрая  на  таленты,  і  думаецца,
нас  чакае  нямала  адкрыццяў  і
новых  цікавых  імён.

Ніна  ІЗОХ.

      Весткі  са  школ

ВЕСЕЛА, СВЯТОЧНА  І ПАЗНАВАЛЬНА

1 верасня і ў нашай уста�
нове адукацыі прайшла ліней�
ка, прысвечаная Дню ведаў.
Вучні  ўсіх класаў, прыгожыя і
па�святочнаму апранутыя, ча�
калі свайго першага званка.
Асабліва важным гэты дзень
лічыцца для першакласнікаў.
Яны з захапленнем глядзелі
на вялізны будынак школы і на
сваіх настаўнікаў.  Дырэктар
навучальнай установы А. М.
Радзько прадставіў новых пе�
дагогаў і пажадаў усім поспе�
хаў у новым навучальным
годзе.

На урачыстай лінейцы
прысутнічалі і госці: Грашыла�
ва Н.У., Ткач С.А., Ізох А.І.  Яны
павіншавалі ўсіх прысутных і
ўручылі прыемныя падарункі
школе.

Пасля лінейкі прайшоў
першы ўрок “Беларусь – мая
Айчына”. Тэма гэта не выпад�
ковая.  У  нашай  незалежнай,
квітнеючай, мірнай краіне
кожны чалавек  можа рэаліза�
ваць сябе як прафесіянал,
кожнае дзіця здольна вы�
браць свой  жыццёвы шлях.
А задача настаўніка — прывіць
навучэнцу любоў да сваёй Ай�
чыны, гордасць за яе слаўнае
і гераічнае мінулае.  Працягам
свята для старэйшых класаў
паслужыла гульня, якую пра�
вялі маладыя настаўніцы
Мароз К.Р. і Дайлідка В.А.
Мерапрыемства было пры�
свечана  500�годдзю  бела�
рускага кнігадрукавання. На
ім прагучалі словы пра  славу�
тых асветнікаў, пісьменнікаў,
грамадскіх дзеячаў  Беларусі.
Лепш за ўсіх гісторыю бела�
рускай друкаванай кнігі ведалі
вучні 9 класа, якія сталі пера�
можцамі. Для малодшых кла�
саў быў арганізаваны прагляд
кінафільма, а для сярэдніх –
экскурсія ў школьны края�
знаўчы музей.

1 верасня ў ДУА
“Дзмітраўскі ВПК дзіцячы
сад – сярэдняя школа” прай�
шло не толькі весела і святоч�
на, але і пазнавальна.

Кацярына МАРОЗ,
настаўнік  гісторыі

ДУА “Дзмітраўскі ВПК
дзіцячы сад�сярэдняя

школа”.

     Спортивный  меридиан

СОРЕВНОВАЛИСЬ  КОНТРОЛЁРЫ
и перетягиванию каната. Коман�
да Комитета госконтроля Моги�
лёвской области стала бронзо�
вым призёром спартакиады.

Кроме спортивных соревно�
ваний в ходе спартакиады со�
стоялся конкурс художествен�
ной самодеятельности. Коллек�
тивы каждой из областей и
центрального аппарата Комите�
та госконтроля продемонстри�
ровали свои оригинальные про�
граммы.

Олег  САДОВСКИЙ,
председатель

Комитета.


