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ИТОГИ И ФИНАЛ 
ОБЛАСТНОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 
«БЕЛАРУСЬ ОЛИМПИЙСКАЯ», 
ПОСВЯЩЁННОГО  
ІІ ЕВРОПЕЙСКИМ ИГРАМ-2019 
 
 
ГЛАВНЫЙ ИТОГ 
 
 
15 мая 2019 года состоялось итоговое заседание оргкомитета Областного 
литературного конкурса «Беларусь олимпийская», посвящѐнного ІІ 
Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. На 
рассмотрение жюри было представлено 98 работ от юных авторов из 12 
районов Гродненской области. Ребята, их педагоги, родители постарались от 
души – в их художественных текстах и присланных фотоснимках отобразился 
яркий и величественный мир белорусского спорта; получила воплощение сила 
человеческого духа, воли к победе, любовь к Родине. Образом малой родины 
подчѐркнуты региональные особенности как Гродненского спорта, так и 
литературных традиций Принѐманья. Следует отметить главный итог 
единственного в Беларуси тематического литературного конкурса:  состязание 
гармонично объединило в своей идее темы спорта и литературного 
творчества, патриотизм, здоровый образ жизни и духовный потенциал нашей 
молодѐжи. Большинство из заявивших о себе юных литераторов не только в 
своих произведениях прославляют свою малую родину,  еѐ спортивные, 
олимпийские традиции, но и сами занимаются спортом, служат наглядным 
примером для своих сверстников и близких. Областной литературный конкурс 
«Беларусь олимпийская» стал ещѐ одним подтверждением тезиса о том, что 
здоровье нации – это не только физкультура и спорт, но и интеллект, 
творческое мышление, духовные ценности. Именно так было на Гродненщине 
испокон веков. Так на нашей благословенной земле будет всегда.  
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председатель жюри  
Областного литературного конкурса  
«Беларусь олимпийская»,  
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Узроставая катэгорыя 7-11  год 
 
 

ПАЭЗІЯ 
 
1 месца – Чарнушэвіч Лізавета – 8 год, ДУА “Жупранская сярэдняя школа імя 
Ф.К. Багушэвіча”  Ашмянскага р-на,  за верш “В стране большого спорта”. 
 
2 месца – Манукян Міранда – 6 клас, ДУА “Сярэдняя  школа № 20 г. Гродна” за 
верш “Путь к вершине”. 
 
3 месца – Галавач Уладзіслаў, 9 год, 4 ”В” клас ДУА “Гімназія № 7 г. Гродна”, 
за верш “Европейские игры”. 
 
3 месца – Говар Арцѐм – 11 год, 5 ”Б” клас ДУА ”Сярэдняя школа № 11 імя 
генерала арміі А.І. Антонава” г . Гродна, за верш “Мой цір”. 
 
 
 
 

ПРОЗА 
 
1 месца – Майсюк Анастасія, 8 год, ДУА “Мілевічскі вучэбна-педагагічны 
комплекс - дзіцячы садок - сярэдняя школа”  Мастоўскага р-на, за эсэ “Цікавая 
сустрэча”. 
 
2 месца – Мармыш Ксенія, 2 клас ДУА “Гожская сярэдняя школа”, за эсэ “О 
лучшем спортсмене Гожи”. 
 
2 месца – Фѐдараў Арсеній, 2 ”Б” клас ДУА “Сярэдняя школа  № 3 г. Ашмяны”, 
за эсэ “Мечта не осуществляется в одно мгновение”. 
 
3 месца – Урбановіч Раман, 8 год, ДУА “Сярэдняя  школа № 22 г. Гродна”, за 
эсэ “Час яскравых перамог”. 
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Узроставая катэгорыя 12-15 год     

 
ПАЭЗІЯ  

 
1 месца – Русецкая Марта, 7 клас ДУА “Сярэдняя школа № 39 г. Гродна”, за 
верш “Свята мастацкай гімнастыкі”. 
 
2 месца – Сенкель Кацярына, 15 год, ДУА “Сярэдняя школа № 35 г. Гродна”, за 
верш “Байдарки из Мостов”. 
 
2 месца – Дыгун Сафія, 12 год, ДУА “Сярэдняя школа № 32 г. Гродна”, за верш 
“Елене Волчецкой”. 
 
3 место – Календа Арцѐм,  ДУА “Лелюкінскі вучэбна-педагагиіны комплекс 
дзіцячы сад – сярэдняя школа” Іўеўскага р-на, за верш “Другім Еўрапейскім 
гульням”. 
 
3 месца – Сямак Міхаіл, 12 год, ДУА “Вярэйкаўская сярэдняя школа” 
Ваўкавыскага р-на, за верш “Чемпион”. 
  

 
ПРОЗА 

                                                    
1 месца – Пейхарт Вікторыя, 13 год, ДУА “Сярэдняя школа №16 г. Гродна”, за 
эсэ “Мастацкая гімнастыка: характар, воля, прыгажосць”. 
 
2 месца – Балбатун Валерый, ДУА “Сярэдняя школа № 40 г. Гродна , за эсэ 
“Мае куміры”. 
 
2 месца – Цыдзік Карына, 14 год, ДУА “Гудзевіцкая сярэдняя школа” 
Мастоўскага р-на, за эсэ “Покорители водной стихии” . 
 
3 месца – Юркойць Канстанцін, 14 год, ДУА Варнянскі вучэбна-педагагічны 
комплекс яслі-сад – сярэдняя школа Астравецкага  р-на”,  за эсэ “Спортсмен 
Зуев” . 
 
3 месца – Ярашэвіч Таццяна, 6 “а” клас  ДУА “Гімназія № 2г. Гродна ” , за эсэ 
“Спартыўная я, спартыўная мая гімназія, спартыўная мая краіна”. 
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Узроставая катэгорыя 16-19 год   
 
 
 

ПАЭЗІЯ 
 
1 месца – Кулікоўская Караліна, 11 ”Б” клас ДУА “Гімназія № 1 г. Гродна”, за 
верш “Три секунды Ивана Едешко” . 
 
2 месца – Балтрушка Мікалай, 9 ”А” клас ДУА “Сярэдняя школа  № 4 імя 
П.І.Батава г. Слоніма”, за верш “Чудесная новость”. 
 
 

 
ПРОЗА 

 
1 месца – Огар Юстына, ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс Канвелішскія 
яслі-сад – сярэдняя школа”, за нарыс “Наша багіня” . 
 
2 месца – Скепко Максім, ДУА “Сярэдняя школа №5 г. Ваўкавыска” , за эсэ “О 
силе богатырской на благо родины малой” . 
 
3 месца – Шукеловіч Кацярына, ДУА “Навасѐлкаўскі вучэбна-педагагічны 
комплекс яслі-сад-сярэдняя школа” Ашмянскага р-на , за нарыс “История о 
первом поражении” .  
 
3 месца – Кулеш Яна – 16 год, ДУА “Гарадзечненскі вучэбна-педагагічны 
комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа” Навагрудскага р-на, за эсэ “Вечар. У 
кватэры цішыня.”  
 
 
 
Выказваем шчырую падзяку ўсім настаўнікам, якія падрыхтавалі юных 
аўтараў да ўдзелу ў конкурсе! 
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УЗНАГАРОДЖАННЕ  
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Урачыстае мерапрыемства адбудзецца 
 

5 чэрвеня 2019 года ў 12 гадзін 
 

у Гродзенскім дзяржаўным абласным Палацы творчасці дзяцей і моладзі 
па адрасе: г. Гродна, Каложскі парк, 1. 

 

! Просьба ўсіх названых вышэй пераможцаў прыбыць на ўрачыстую 

цырымонію ўзнагароджання.  
 
Аўтары, якія занялі першыя месцы, павінны падрыхтаваць свае конкурсныя 
творы для чытання на мерапрыемстве (можна не на памяць).  
 

Даведкі па тэлефоне: (80152) 60-20-22. 
 
Шчыра дзякуем усіх, хто прыняў удзел у Абласным літаратурным конкурсе 
“Беларусь алімпійская” і жадаем далейшых творчых поспехаў! 
 
 
Аргкамітэт 
 

 


