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Пасябраваць з музайПасябраваць з музай

Пе ра мож  цам Між на род на га ма ла-

дзёж на га кон кур су са чы нен няў 

эпі ста ляр на га жан ру ста ла юная 

бе ла рус ка.

Твор чае спа бор ніц тва ар га ні зуе Су-

свет ны паш то вы са юз з мэ тай раз віц ця 

ў ма ла дых лю дзей здоль нас ці фар му ля-

ваць і вы каз ваць свае дум кі, абу джаць 

жа дан не пі саць ліс ты, са дзей ні чаць ума-

ца ван ню між на род ных сяб роў скіх су вя-

зяў. Удзель ні ча юць у ім дзе ці і пад лет кі 

ва ўзрос це да 15 га доў.

У 2020 го дзе пе ра мож  цам кон кур су 

ста ла прад стаў ні ца Бе ла ру сі Воль га Ваўч-

ке віч, 11-га до вая школь ні ца з Грод на. Яе 

твор быў са мы яр кі і кра наль ны. Перш 

чым да маг чы ся та ко га пос пе ху, школь ні-

ца прай шла сур' ёз ны шлях: спа чат ку пе-

ра маг ла ў школь ным кон кур се, за тым у 

га рад скім, аб лас ным, рэс пуб лі кан скім і, 

на рэш це, у між на род ным эта пе.

Удзель ні кам бы ло пра па на ва на на пі-

саць ліст да рос ла му пра свет, у якім мы 

жы вём. З усіх кут коў Бе ла ру сі на кон курс 

бы ло прад стаў ле на амаль паў та ры ты ся-

чы тво раў. Най леп шай пры зна ная ра бо та 

Воль гі, якая і прад ста ві ла на шу кра і ну на 

між на род ным уз роў ні ў Швей ца рыі, дзе 

за ва я ва ла за ла ты ме даль. Воль га свой 

ліст пі са ла для дзя ду лі, яко га ўжо ня ма, 

і гэ та, ве ра год на, на кла ла ней кі ад бі так 

су му і да лі кат ных ус па мі наў на эпі ста ляр-

нае па слан не. У яе ліс це ўсе пра чы та лі: 

«Ах, дзя ду ля! Вы хо дзіць, наш свет не та кі 

ўжо дрэн ны! Ён скла да ны, але які ж ён 

цу доў ны ў сва ёй раз на стай нас ці! І ка лі 

гля дзець на свет за ка ха ны мі ва чы ма не-

абы яка ва га ча ла ве ка, лёг ка зра зу мець, 

які ён вы дат ны!!!»

За час пра вя дзен ня між на род на га 

кон кур су на шы ма ла дыя аў та ры за ва я ва-

лі на ім адзін за ла ты ме даль у 2003 го дзе, 

два ся рэб ра ныя — у 2008 і 2010 га дах і 

ад ну «брон зу» — у 2009 го дзе. Да рэ чы, 

дру гое мес ца сё ле та ў прад стаў ні ка Паў-

ноч най Ма ке до ніі, а трэ цяе — В'ет на ма.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та з сай та blog.belpost.by.

Па слу хаць, як гу чыць пісь мо дзяў-

чын кі ў яе ўлас ным вы ка нан ні, мож на 

на на шым сай це zvіazda.by.

У ліку найлепшыхУ ліку найлепшых

На Го мель шчы не ма ла-

дзёж ны фо рум аб' яд-

наў у моц ную твор чую 

ка ман ду больш за тры 

з па ло вай ты ся чы хлоп-

цаў і дзяў чат з роз ных 

кут коў рэ гі ё на і гас цей 

воб лас ці.

Фо рум раз гар нуў ся на 

тэ ры то рыі аб лас но га цэнт-

ра алім пій ска га рэ зер ву па 

лёг кай ат ле ты цы і на ба зе 

Цэнт ра ін клю зіў най куль ту-

ры. Тут, да рэ чы, удзель ні каў 

ча ка ла ад но з цэнт раль ных 

ме ра прыем стваў — ад кры-

ты дыя лог «Бе ла русь — гэ та 

МЫ!» Ён прай шоў у не стан-

дарт ным фар ма це бліц-мер-

ка ван няў. На пля цоў цы свае 

ідэі, пра па но вы, за ўва гі маг лі 

агу чыць лі да ры ма ла дзёж на-

га ру ху, прад стаў ні кі вер ты ка-

лі ўла ды, дэ пу та ты. Удзель ні кі 

аб мень ва лі ся ідэ я мі і вя лі пе-

ра кры жа ва нае апы тан не.

На прык лад, вост ра аб-

мяр коў ва ла ся тэ ма так зва-

най ін фар ма цый най вай ны ў 

ін тэр нэт-пра сто ры. Удзель-

ні кі пля цоў кі га ва ры лі пра 

не аб ход насць ства рэн ня ме-

дыя-хол дын га, які бу дзе ад-

люст роў ваць сі ту а цыю па 

роз ных кі рун ках. Як прык лад 

уда ла га фар ма ту быў на зва-

ны Telegram-ка нал «Пул Пер-

ша га».

Пад час ад кры та га дыя ло гу 

зга да лі і плён ны во пыт ра бо ты 

ма ла дзёж най пля цоў кі «Рух 

НА ПЕ РАД». Яна аку му люе 

іні цы я ты вы і пра ек ты ак тыў-

ных прад стаў ні коў ма ла до га 

па ка лен ня. На ця пе раш ні мо-

мант вы лу ча на мност ва пра-

па ноў, якія ак тыў на ад пра цоў-

ва юц ца, ад зна чыў стар шы ня 

ма ла дзёж на га пар ла мен та 

пры На цы я наль ным схо дзе 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ягор 

МАКА РЭ ВІЧ.

— Не ка то рыя пра па но вы 

скі ра ва ны на доў га тэр мі но-

вую перс пек ты ву. На прык лад, 

яны да ты чац ца ўня сен ня змя-

нен няў у Кан сты ту цыю. Ёсць і 

больш ла каль ныя іні цы я ты вы: 

па ляп шэн не га рад скіх інф ра-

струк тур ці зме на аду ка цый-

ных пра грам. Мы раз гля да ем 

іх усе, каб за тым пе ра даць у 

про філь ныя ве дам ствы, за ка-

на даў цам, маг чы ма, пра па на-

ваць да раз гля ду на бу ду чым 

Усе бе ла рус кім на род ным 

схо дзе, — ад зна чыў лі дар 

ма ла дзёж на га пар ла мен та. 

Ён пад крэс ліў, што мо ладзь 

га то вая не прос та ўклю чац ца 

ў дыя лог, але і са чыць за рэа-

лі за цы яй сва іх іні цы я тыў.

На мес нік стар шы ні Го мель-

ска га абл вы кан ка ма Анд рэй 

БА РА НОЎ СКІ ўпэў не ны: у Бе-

ла ру сі заў сё ды ўме лі слу хаць 

і чуць га ла сы ма ла дых.

— У нас вы дат ная, ак тыў-

ная, крэ а тыў ная мо ладзь. І ме-

на ві та ад яе па ві нен іс ці па сыл 

і пра па но вы для ор га наў ула-

ды. Нам важ на, якім ма ла дыя 

ба чаць раз віц цё кра і ны ў бу-

ду чы ні, — ска заў ён.

Між тым у кож ным го ра дзе 

рэ гі ё на па він ны іс на ваць цэнт-

ры пры цяг нен ня ак тыў най мэ-

та на кі ра ва най мо ла дзі. Та кую 

дум ку вы ка заў член Са ве та 

Рэс пуб лі кі, пер шы сак ра тар 

Цэнт раль на га ка мі тэ та БРСМ 

Дзміт рый ВА РА НЮК.

— Як ад зна чае Прэ зі дэнт, 

у мо ла дзі і гра мад скіх ар-

га ні за цый па він ны быць не 

толь кі пра па но вы, але і пэў-

ныя спра вы. На фо ру мах мы 

аб мяр коў ва ем іні цы я ты вы, 

што па сту па юць, і ў да лей-

шым бу дзем ду маць, як іх 

ажыц ця віць, — пад крэс ліў 

Дзміт рый Ва ра нюк. — Ад на 

з пра па ноў — ства раць крэа-

тыў ныя пра сто ры для мо ла-

дзі. Тут мож на, на прык лад, 

ар га ні зоў ваць се мі на ры, чы-

таць кні гі, гу ляць у на столь-

ныя гуль ні. І та кія цэнт ры 

ма ла дзёж на га пры цяг нен ня 

па він ны быць у кож ным раё-

не, кож ным не вя лі кім го ра-

дзе, — па дзя ліў ся Дзміт рый 

Ва ра нюк.

У фар ма це ві дэа зва ро-

ту ўдзель ні каў фо ру му ві таў 

стар шы ня Го мель ска га абл-

вы кан ка ма Ге надзь СА ЛА ВЕЙ. 

Гу бер на тар звяр нуў ува гу на 

тое, што сён ня важ на за ха-

ваць не за леж насць і цэ лас-

насць дзяр жа вы. Ён за клі каў 

не пад да вац ца на пра ва ка цыі, 

бо ўсе су пя рэч нас ці мож на 

вы ра шаць толь кі ў кан струк-

тыў ным дыя ло гу.

На сы ча ная пра гра ма фо-

ру му пра па на ва ла ўдзель ні-

кам шмат лі кія ін тэр ак тыў ныя 

пля цоў кі і прэ зен та цыі. Гос ці 

змаг лі аку нуц ца ў ат мас фе ру 

пра цоў ных буд няў сту дат ра-

даў. Ак ты віс ты рас ка за лі аб 

про фі лях сту дэнц ка га ру ху.

Ама та рам су час на га мас-

тац тва пра па на ва лі мі ні-курс 

па бо дзі-ар це і пля цен ні 

кос. Па ра лель на пра хо дзі ла 

выстаў ка ма ла дзёж ных фо-

та пра ек таў.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА,

 фо та аў та ра.

Вектар рухуВектар руху

ПА СЫЛ І ПРА ПА НО ВЫ 
АД КРЭ А ТЫЎ НЫХ

У БДУ стар туе но вы се зон пра ек та 

«Сту дэнт на ты дзень». У гэ тым го дзе 

пры ём за явак на ўдзел аб вяс ці лі 18 фа-

куль тэ таў і аду ка цый ных ін сты ту таў. 

Мэ тай ак цыі з'яў ля ец ца па пу ля ры за-

цыя аду ка цый най дзей нас ці БДУ і ака-

зан не са дзей ні чан ня абі ту ры ен там пры 

вы ба ры бу ду чай пра фе сіі.

Стар ша клас ні каў ча ка юць у гос ці з 2 да 

6 ліс та па да на фа куль тэ тах: бія ла гіч ным, 

геа гра фіі і геа ін фар ма ты кі, юры дыч ным, гіс-

та рыч ным, ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ным, фі ла-

ла гіч ным, фі зіч ным, хі міч ным, эка на міч ным, 

жур на ліс ты кі, між на род ных ад но сін, пры-

клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі, ра дыё-

фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій, са цы я куль-

тур ных ка му ні ка цый, фі ла со фіі і са цы яль ных 

на вук, а так са ма ў Ін сты ту це тэ а ло гіі імя 

свя тых Мя фо дзія і Кі ры ла, Ін сты ту це біз не су 

і Між на род ным дзяр жаў ным эка ла гіч ным ін-

сты ту це імя А. Д. Са ха ра ва.

Стар ша клас ні кі змо гуць ад чуць ся бе са-

праўд ны мі сту дэн та мі ВНУ. На пра ця гу шас ці 

дзён яны бу дуць на вед ваць на ву чаль ныя за-

ня ткі на роз ных кур сах і спе цы яль нас цях. Так-

са ма гас цей па зна ё мяць з па за на ву чаль най 

дзей нас цю фа куль тэ таў і сту дэнц кім жыц цём.

Пра ект «Сту дэнт на ты дзень» пра во дзіц-

ца ў БДУ з каст рыч ні ка 2016 го да пад час 

вес на вых і во сень скіх школь ных ка ні кул. 

Стар та вай пля цоў кай стаў фа куль тэт жур-

на ліс ты кі БДУ. За ча ты ры га ды ўдзел у ак-

цыі пры ня лі больш за 500 стар ша клас ні каў 

з усёй кра і ны, амаль 50 пра цэн таў з якіх 

ця пер з'яў ля юц ца сту дэн та мі Бел дзярж уні-

вер сі тэ та. Пра ект не мае ана ла гаў ні ў ад-

ным бе ла рус кім уні вер сі тэ це па маш та бе і 

коль кас ці ахоп ле ных абі ту ры ен таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

З прыцэлам на будучынюЗ прыцэлам на будучыню

ПА СПРА БА ВАЦЬ ЖЫЦ ЦЁ 
Ў КАМ ПУ СЕ НА СМАК

Лі цэ іс ты МНС — 
пе ра мож цы ка дэц кай 

зме ны
Пе ра мож ца мі ка дэц кай зме ны Са юз най дзяр жа вы «За го нар Ай чы ны», 

якая пра хо дзі ла ў «Зуб ра ня ці», ста лі на ву чэн цы Спе цы я лі за ва на га лі цэя 

пры Уні вер сі тэ це гра ма дзян скай аба ро ны МНС. Вы ні кі пад вя лі пад час яе 

за крыц ця, па ве дам ляе Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Кра ну ла ліс том
 да дзя ду лі

Сё ле та ў між на род най зме не пры ня лі 

ўдзел больш за тры сот ні пад лет каў ва 

ўзрос це ад 14 да 16 га доў з Бе ла ру сі і 

Ра сіі. Прад стаў ні кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

ўдзель ні ча лі ў кон курс най пра гра ме ў ан-

лайн-рэ жы ме і прад стаў ля лі Уд мурц кую 

і Чу ваш скую рэс пуб лі кі, Бел га род скую, 

Бран скую, Ула дзі мір скую, Ва ро неж скую, 

Кур скую, Мас коў скую і Пен зен скую воб-

лас ці. З бо ку Бе ла ру сі бы лі на ву чэн цы з 

лі цэ яў МНС і МУС, а так са ма ка дэ ты, якія 

прад стаў лялі свае ву чы лі шчы з Грод на, 

Брэс та, Ма гі лё ва і Мін ска.

Удзель ні кам трэ ба бы ло па ка заць май-

стэр ства ў агля дзе-кон кур се строю і пес ні, 

ва ен на-спар тыў най гуль ні «Ура ган» і кон-

кур се прэ зен та цый дэ ле га цый. Акра мя та-

го, яны ін сцэ ні ра ва лі ва ен на-па тры я тыч ныя 

пес ні і паў дзель ні ча лі ў ва ен на-спар тыў ных 

спа бор ніц твах, а так са ма ў ін тэ ле кту аль-

ным кон кур се знаў цаў ва ен най гіс то рыі. 

Пры ня лі ўдзел у спар тыў ных спа бор ніц-

твах па пла ван ні, фут бо ле, ва лей бо ле і 

бас кет бо ле. Па вы ні ках усіх спа бор ніц тваў 

лі цэ іс ты МНС ста лі пе ра мож ца мі XІV гра-

ма дзян ска-патры я тыч най ка дэц кай зме ны 

на ву чэн цаў Са юз най дзяр жа вы «За го нар 

Ай чы ны», за ва я ваў шы пяць за ла тых, а 

так са ма па тры ся рэб ра ныя і брон за выя 

ме да лі.

Упер шы ню гра ма дзян ска-па тры я тыч-

ная ка дэц кая зме на на ву чэн цаў Са юз най 

дзяр жа вы бы ла па спя хо ва рэа лі за ва на ў 

«Зуб ра ня ці» ў ве рас ні 2007 го да і з та го 

ча су пра во дзіц ца што год. За ўвесь час у 

ёй пры ня лі ўдзел больш за шэсць ты сяч 

юных гра ма дзян Бе ла ру сі і Ра сіі.

Ка ман да Лі цэя МНС упер шы ню 

пры ня ла ўдзел у зме не ў 2010 го дзе. 

У 2013—2015 га дах лі цэ іс ты зай ма лі 

трэ цяе мес ца, у 2016 го дзе ста лі дру гі-

мі, а па вы ні ках ка дэц кай зме ны 2017—

2020 га доў ка ман да Лі цэя МНС зай мае 

выключ на пер шыя мес цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фо та з сай та МНС.
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