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...У «Шко лу жур на лiс ты кi» 

16-га до вая Iры на СЛI ЖЭЎ СКАЯ 

тра пi ла больш за два га ды та му. 

На той мо мант дзяў чы на ўжо пi-

са ла апа вя дан нi i вер шы, але не 

ве да ла, што ў род ным го ра дзе 

ёсць мес ца, дзе мож на зай мац ца 

пiсь мен нiц твам больш грун тоў на. 

Ця пер яна за хап ля ец ца рэ пар-

тажа мi: ёй па да ба ец ца асвят ляць 

па дзеi, пад ура жан нем рых та ваць 

ма тэ ры ял. З цяж кас ця мi спраў ляц-

ца да па ма гае На тал ля Вiк та раў-

на. На прык лад, ра ней скла да ным 

за дан нем для Iры ны бы ло браць 

iн тэр в'ю ў ка гось цi, бо на ват па-

чуц цё га тоў нас цi не да па ма га ла 

спра вiц ца з хва ля ван нем.

У дзяў чы ны ўжо ёсць 15 пуб лi-

ка цый у роз ных га зе тах i ча со пi-

сах, а так са ма на не ка то рых iн тэр-

нэт-пар та лах. Яна ўдзель нi ча ла ў 

ра ён ным эта пе кон кур су «За ла тое 

пя ро Бе лай Ру сi»: у мi ну лым го-

дзе за ня ла дру гое мес ца, а сё ле-

та ста ла пе ра мож цам. Ад праў ля ла 

ра бо ты на «Старт» у БДУ, «Зме-

нiм свет да леп ша га», «Да ро га мi 

Ка цю шы». У твор чым спа бор нiц-

тве «Ты ў эфi ры» за ня ла пер шае 

мес ца ся род удзель нi каў ра ён на га 

эта пу. Атры ма ла дып лом пер шай 

сту пе нi ў мiж на род ным фо та кон-

кур се «Мы не за бу дзем».

— Люб лю вы каз ваць свае эмо-

цыi i дум кi. Нех та ро бiць гэ та праз 

пэн дзаль i па лат но, спе вы, а я — 

праз на пi сан не ар ты ку лаў, у якiя 

ўкла даю свае па чуц цi, пе ра жы ван-

нi, дум кi. I гэ та ме на вi та тое, што 

мя не пры цяг вае ў гэ тай сфе ры, — 

дзе лiц ца су раз моў нi ца.

Яне АКI МА ВАЙ — 15, i ў дзяў-

чы ны так са ма сур' ёз ныя пла ны ад-

нос на бу ду чай пра фе сii.

— Як тра пi ла сю ды? Па мя таю, 

спы та ла ў ма цi, што трэ ба ра бiць, 

каб пай сцi ву чыц ца на жур на лiс та. 

Мы зай шлi на сайт БДУ i да ве да-

лi ся: па трэб ны пуб лi ка цыi. Ма цi са 

сло ва мi «я не дзе ба чы ла...» вы нес-

ла га зе ту, адзiн з ма тэ ры я лаў якой 

быў пад пi са ны аў та рам са згад-

ван нем гурт ка з «Ма ла дзi ка». Так, 

улас на, усё i за кру цi ла ся.

Дзяў чы на пi ша на роз ныя тэ-

мы, ад нак асаб лi вую ўва гу ад дае 

пы тан ням эка ло гii, са ма раз вiц ця, 

на ву чан ня, па лi ты цы i твор чым да-

сяг нен ням. Юная жур на лiст ка рас-

каз вае, што гур ток — гэ та доб рая 

маг чы масць атры маць у тым лi ку 

i кан струк тыў ную кры ты ку. Не да-

хо пы ў ра бо тах аў та ры раз бi ра юць 

ра зам з на стаў нi кам, каб больш iх 

не да пус каць.

Яна так са ма мае пэў ныя твор-

чыя да сяг нен нi: дзяў чы на ста ла 

пе ра мож цам-пры зё рам твор ча га 

кон кур су «Пе ре ход но го воз рас та» 

i за ня ла трэ цяе мес ца на аб лас-

ным эта пе твор ча га спа бор нiц тва 

«Арх На ва цыя-2019».

— Я пi шу, бо ха чу, каб мя не 

па чу лi. I спа дзя ю ся на зва рот ную 

су вязь. Та му што мне важ на ве-

даць пра па мыл кi, вы праў ляць iх, 

каб з кож ным ра зам за цi каў лi ваць 

чы та чоў усё больш i больш, — га-

во рыць дзяў чы на.

У «ба га жы» ў Яны — вер шы, 

пес нi, апа вя дан нi, а ця пер су раз-

моў нi ца пра цуе над iн шым сур' ёз-

ным твор чым пра ек там — кнi гай.

17-га до вая Ка ця ры на АКУШ-

КА за пi са ла ся ў «Шко лу жур на лiс-

ты кi» ў па чат ку 11 кла са, каб лепш 

пад рых та ваць ся бе да па ступ лен-

ня ў ВНУ.

— Лю бi мы мой жанр — iн тэр-

в'ю. Мне па да ба ец ца кан так та ваць 

з ча ла ве кам аса бiс та, пры дум ляць 

i за да ваць пы тан нi не толь кi ад 

ся бе, але i для ся бе, — га во рыць 

Ка ця. — Ге роi ма тэ ры я лаў са мыя 

роз ныя: ва лан цё ры, спарт сме ны, 

вя до мыя ў го ра дзе лю дзi, але най-

перш — мо ладзь.

Гур ток не пе ра стае па паў няц ца 

но вы мi ўдзель нi ка мi. Вось i 16-га-

до вая Ксе нiя НЕ СЦЯ РО ВIЧ, якая 

ня даў на прый шла ў яго зай мац ца, 

хо ча стаць жур на лiс там.

— З вось ма га кла са я ма ры ла 

аб гэ тай пра фе сii, та му ўзра да ва-

ла ся, ка лi да ве да ла ся пра гур ток. 

Ха джу сю ды ня даў на, лю бi мых тэм 

яшчэ не знай шла. За раз пра цую 

над са бой i сва iм сты лем: зма га-

ю ся з таў та ло гi яй, маў лен чы мi i 

гра ма тыч ны мi хi ба мi, — рас ка за-

ла пра ся бе Ксе нiя.

— «Шко ла жур на лiс ты кi» — гэ та 

свое асаб лi вы «ча роў ны клю чык», 

якi да па ма гае пад лет кам ад крыць 

дзве ры ў свет бу ду чай пра фе сii. За 

20 га доў сваё жыц цё з ёй звя за лi 

37 «вы пуск нi коў» гурт ка. Па вел 

Ка пуц кi — ка рэс пан дэнт пра гра мы 

«Дзень спор ту» на «Бе ла русь 1». 

У Бел тэ ле ра дыё кам па нii пра цу юць 

На тал ля Ке зiк, Ка ця ры на Шыб ко, 

Лi за ве та Ла кот ка, Вiк то рыя Ду ба-

не вiч. Юлiя Стры га — на «СТБ». 

Са мая пер шая вы пуск нi ца, На-

стас ся На рэй ка, з'яў ля ец ца ад каз-

ным рэ дак та рам га зе ты «На вi ны 

Ка мя неч чы ны», яна член Са ю за 

пiсь мен нi каў Бе ла ру сi, па да ры ла 

мне свой пер шы вы да дзе ны збор-

нiк вер шаў «Маг дэ бург скае пра ва 

ма ёй ду шы». Пры ем на ўсве дам-

ляць, што з не апе ра ных пту ша нят 

вы рас та юць пра фе сi я на лы сва ёй 

спра вы, i ты ма еш да гэ та га да чы-

нен не, — пад вя ла свое асаб лi вы 

вы нiк На тал ля Вiк та раў на.

АД РЭ ДАК ЦЫI. Мно гiя гурт коў-

цы ў роз ныя га ды пры ма лi ўдзел у 

твор чым кон кур се для юных i ма ла-

дых ня штат ных аў та раў, якi ла дзi ла 

«Чыр вон ка. Чыр во ная зме на». I ста-

на вi лi ся яго пераможцамі або лаў-

рэа та мi, а по тым па спя хо ва па сту па-

лi на жур фак. У Ма ла дзеч на пра цуе 

са праў ды да во лi моц ная шко ла для 

па чат коў цаў, тых, хто ма рыць аб гэ-

тай пра фе сii. Зы чым усiм удзель нi-

кам гурт ка i яго кi раў нi ку да лей шых 

су мес ных твор чых пос пе хаў!

Ка ця ры на КАС ЦЕ ВIЧ, 

сту дэнт ка IV кур са 

фа куль тэ та жур на лiс ты кi БДУ.

СТУ ДАТ РА ДЫ 
АТРЫ МА ЮЦЬ 

ПУ ЦЁЎ КI
Сё ле та для iх удзель нi каў за бра нi ра ва на 

ка ля 30 ты сяч ра бо чых мес цаў.

Гэ тым ра зам трэ цi пра цоў ны се местр бу дзе 

пры све ча ны юбi лею Вя лi кай Пе ра мо гi. Ура-

чыс тая цы ры мо нiя ад крыц ця з уру чэн нем пра-

цоў ных пу цё вак сту дэнц кiм атра дам з роз ных 

рэ гi ё наў кра i ны прой дзе 28 чэр ве ня, у Дзень 

мо ла дзi, у Мiн ску. Фi на лам ме ра пры ем ства 

ста не агуль на атрад ная спеў ка. Пла ну ец ца 

прэ зен та ваць но вую сту дат ра даў скую пес-

ню, якая, маг чы ма, ста не гiм нам бе ла рус кiх 

сту дэнц кiх атра даў.

Пра гра ма свя та скла да ец ца з роз ных вi даў 

ак тыў нас цi. У пры ват нас цi, на тэ ры то рыi гiс то-

ры ка-куль тур на га комп лек су «Лi нiя Ста лi на» 

за пла на ва ны ма ла дзёж ная пра цоў ная ак цыя 

«Пра цу ем ра ЗАм!», эк скур сiя i сту дат ра даў скi 

квэст, пры све ча ны 75-год дзю Вя лi кай Пе ра-

мо гi.

29 чэр ве ня пла ну ец ца за езд сту дэнц кiх 

атра даў на Усе бе ла рус кую ма ла дзёж ную бу-

доў лю «Го рад ма ла до сцi» ў Аст ра вец. 1 лi пе ня 

ў ста лi цы больш за 500 ча ла век пры сту пяць да 

ра бо ты на аб' ек тах Мiнск ага за во да ха ла дзiль-

нi каў. У мiж на род ным вы твор чым пра цоў ным 

пра ек це «Ат лант-2020» хлоп цы i дзяў ча ты бу-

дуць пра ца ваць у якас цi сле са раў-збор шчы каў 

бы та вой тэх нi кi. Больш за 250 ча ла век пла-

ну ец ца за дзей нi чаць на аб лас ных (Мiн скай 

га рад ской) ма ла дзёж ных бу доў лях.

Про ма-пра ект «Вы бi ра ем сту дат рад!» па 

iн фар ма ван нi i па пя рэд нiм за пi се па тэн цы-

яль ных бай цоў сту дэнц кiх атра даў пра цяг ва-

ец ца. Сё ле та ён пра хо дзiць ан лайн у гру пах 

БРСМ у сац сет ках з вы ка ры стан нем тэх на ло-

гii QR-ко да i хэш тэ гаў #Выбираем_сту дот ряд!, 

#студатрад, #Працуем_ра зам!, #БСА.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Куз ня» бу ду чых жур на лiсц кiх кад раў
У гэ тай якас цi вы сту пае гур ток з «Ма ла дзi ка»Сё ле та ў Ма ла дзе чан ска га цэнт ра твор час цi дзя цей i мо ла дзi 

«Ма ла дзiк» — юбi лей, ён ад зна чае сваё 25-год дзе. А гурт ку 

юных жур на лiс таў, якi пра цуе пры iм, спаў ня ец ца 20 га доў. 

Увесь гэ ты час «Шко лай жур на лiс ты кi» кi руе На тал ля Вiк та-

раў на Шуль жыц кая. «Гэ та маё дзе цi шча, — ка жа яна. — Хлоп-

цы i дзяў ча ты твор чыя, за хоп ле ныя лю бi май спра вай, заў сё ды 

пры ма юць ак тыў ны ўдзел у роз ных кон кур сах i фес ты ва лях 

i не толь кi. Так, у нас ёсць су мес ны пра ект з «Ма ла дзе чан скай 

га зе тай» — ста рон ка «Ма ла дзёж нае пе ра кры жа ван не». Вы пус-

ка ем сваё вы дан не «Ма ла дзiк», якое сё ле та змя няе фар мат 

з па пя ро ва га на iн тэр нэ таў скае».

На тал ля Шуль жыц кая (у цэнт ры) з гурт коў ца мi На стас сяй Шу мi ла вай, 
Янай Акi ма вай, Ка ця ры най Ква чо нак, Алi най Шу мель i Iры най Слi жэў скай.

Трэ цi пра цоў ныТрэ цi пра цоў ны

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Алi на пры зна ла ся, што ў пер-

шы год зна хо джан ня ў дзi ця чым 

цэнт ры не ка то рыя з iх атра да, 

у тым лi ку i яна, па спе лi па пра-

ца ваць яшчэ i ў пры бя рэж най 

ка вяр нi, каб больш за ра бiць на 

на ступ ныя па да рож жы i за вес-

цi но выя зна ём ствы. Та кiм чы-

нам, на ле та еха лi ў Ра сiю ўжо 

да зна ё мых i сяб роў.

— Мая ба бу ля, да рэ чы, тро хi 

знер ва ва ла ся з-за та го, што я 

пра вя ла ле та не з ёй на да чы, 

да па ма га ю чы па гас па дар цы, а 

на мо ры (усмi ха ец ца). Уво гу ле 

пас ля атры ман ня та ко га до све-

ду ў мя не па вы сi ла ся па чуц цё 

ад каз нас цi за iн шых. Мне i на-

да лей ха це ла ся б быць част кай 

сту дат ра даў ска га ру ху, ад нак 

ця пер я пры зна ча на сак ра та-

ром БРСМ свай го ўнi вер сi тэ та 

i та му не ма гу гэ та га зра бiць, — 

маю iн шыя аба вяз кi.

Ка мi сар «Юнац тва» Вiк то-

рыя — сту дэнт ка чац вёр та га 

кур са спе цы яль нас цi «Ды зайн 

прад мет на-пра сто ра ва га ася-

род дзя» По лац ка га дзяр жаў-

на га ўнi вер сi тэ та, а так са ма 

стар шы ня сту дэнц ка га са ве та 

iн жы нер на-бу даў нi ча га фа куль-

тэ та. Да лу чы ла ся да вы яз но га 

атра да два га ды та му. Га лоў-

ным жа дан нем дзяў чы ны i ма-

ты ва цы яй на пра цоў ны се местр 

бы ла маг чы масць уба чыць 

мо ра i атры маць пры ем ныя 

ўра жан нi, якi мi час та дзя лi лi ся 

зна ё мыя, што ўжо ез дзi лi ў Ра-

сiю ў скла дзе сту дат ра да.

— На дру гi год па езд кi ў 

«Ар ля ня» мы з Алi най бы лi 

ўжо больш да свед ча ныя ў гэ-

тай спра ве, та му рас каз ва лi 

на вiч кам аб усiх скла да нас цях 

i ню ан сах, каб яны бы лi да iх 

доб ра пад рых та ва ныя. Ле тась 

з ся рэ дзi ны чэр ве ня да кан-

ца жнiў ня ў скла дзе 27 бай-

цоў мы пра ца ва лi ў па сёл ку 

На ва мi хай лаў скi Крас на дар-

ска га краю. Мес ца не вя лi кае, 

ад нак там раз мя шча ец ца 

вель мi пры го жая на бя рэж ная, 

ёсць шмат за баў. Жы лi не на 

тэ ры то рыi ла ге ра — нам быў 

вы дзе ле ны iн тэр нат у па сёл-

ку. Ра бо чы дзень доў жыў ся 

з ся мi га дзiн ра нi цы да пя цi 

ве ча ра. Бы ло зруч на: два днi 

«ў по лi», два — ад па чы ва еш, 

тым больш ра бо та 

на кух нi i пля жы 

ды на мiч ная i цi ка-

вая. Да рэ чы, мы 

там доб ра вы сы-

па лi ся, на пэў на, 

да па ма гаў мар скi 

клi мат.

Су раз моў н i  ца 

рас ка за ла, што ста-

ло выя, якiя аб слу-

гоў ва ла «Юнац тва» 

i iн шыя сту дэнц кiя 

атра ды, бы лi раз-

лi ча ны пры клад на 

на 700 дзя цей. Та-

му зра зу ме ла, што 

не ка то рыя сту дэн-

ты спа чат ку ака за-

лi ся не вель мi га то выя да та кой 

на груз кi. «Ад нак пас ля на ват 

яны з'яз джа лi ад туль са слязь-

мi на ва чах, — так пры вык лi да 

ка лек ты ву i цёп лай ат мас фе-

ры», — пры га да ла Вi ка.

— Баць кi, да рэ чы, ка лi да ве-

да лi ся пра мае пла ны на ле та, 

пер ша па чат ко ва на пру жы лi ся, 

не ха це лi ад пус каць так да лё ка 

i на доў га, — да да ла ге ра i ня. — 

Пе ра жы ва лi, хва ля ва лi ся. Ад-

нак я бы ла ўпэў не ная ў сва iм 

жа дан нi i нi ра зу не па шка да-

ва ла. Коль кi но вых зна ём стваў 

зай ме ла! Там вель мi ра ды ба-

чыць сту дэн таў з Бе ла ру сi, 

iм цi ка ва, як жы вуць i ву чац-

ца ў нас, нам — як у iх. Да гэ-

туль пе ра пiс ва ем ся са мно гi мi 

хлоп ца мi i дзяў ча та мi, яны нас 

ча ка юць iз ноў. Сё ле та я пла на-

ва ла па спра ба ваць свае сi лы 

ў рам ках бу даў нi ча га атра да, 

але з-за пан дэ мii не вя до ма, як 

яно бу дзе.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та з ар хi ва ге ра iнь.

Фо
 та

 д
а д
зе

 на
 «Ш

ко
 ла
й ж

ур
 на

 лiс
 ты

 кi»
.

«ЮНАЦ ТВА», ЗА ГАР ТА ВА НАЕ «ЮНАЦ ТВА», ЗА ГАР ТА ВА НАЕ 
МАР СКIМ КЛI МА ТАММАР СКIМ КЛI МА ТАМ

Па куль ад ны шчы ра ва лi на кух нi...

...iн шыя пры бi ра лi 
пляж.
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