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ЖЫ ВЫ ЛЕ ТА ПІС 
ПІ Я НЕ РЫІ

19 мая ёй спаў ня ец ца 95 га доў
Гіс то рыя пі я не рыі ў СССР па чы на ец ца з пры няц ця ра шэн ня 
Усе ра сій скай кам са моль скай кан фе рэн цыі 19 мая 1922 го да 
аб ства рэн ні пі я нер скай ар га ні за цыі. Да 1924 го да яна на сі ла 
імя Спар та ка, а пас ля смер ці Ула дзі мі ра Іль і ча Ле ні на бы ла 
на зва ная яго імем. У на ступ ныя га ды пі я нер скія атра ды ста лі 
фар мі ра вац ца на ба зе школ паў сюд на. Ужо праз не каль кі 
га доў пас ля па чат ку ру ху на ліч ва ла ся да паў та ра міль ё на 
пі я не раў. У іх, як пра ві ла, пры ма лі ся дзе ці, па чы на ю чы 
з 9-га до ва га ўзрос ту (звы чай на ў 3—4 кла сах са вец кай 
ся рэд няй шко лы). У пер шую чар гу пі я не ра мі ста на ві лі ся 
вы дат ні кі і ак ты віс ты.
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ПАКАЛЕННЕ XXI

Пе ра ем насць тра ды цыйПе ра ем насць тра ды цый ПадзеяПадзея

Змах нуць 
і за ка хац ца?
Не так даў но на тра піў у се ці ве на дзіў-
ны ма тэ ры ял. Ся мей ныя па ры, чые 
ста сун кі па ча лі ся з ін тэр нэ ту, рас каз-
ва лі, як су стрэ лі ад но ад на го і на коль кі 
яны шчас лі выя ў сва іх шлю бах. На ват 
ра ман тыч ныя мо ман ты знай шлі ся — 
ад на сям'я пры зна ла ся, што да гэ туль 
за хоў вае сваю пе ра піс ку ў ме сен джа-
ры ІCQ у раз дру ка ва ным вы гля дзе. 
Ма тэ ры ял, без умоў на, ці ка вы, але 
ўвесь час ха це ла ся агу чыць зна ка мі-
тую фра зу Ста ні слаў ска га: «Не ве ру!» 
Сам ад но шу ся да па ка лен ня ін тэр нэ-
ту, але ўжо шмат га доў упэў не ны: зна-
ём ствы ў се ці ве прак тыч на заўж ды 
асу джа ны на пра вал.

Ка лі ў ін тэр нэ це мож на за маў ляць ежу, 
за раб ляць гро шы і за баў ляц ца, ча му б не 
пе ра нес ці сю ды і ка хан не? Пэў на, пры клад-
на так раз ва жа лі ства раль ні кі ад на го з са-
мых па пу ляр ных сэр ві саў для зна ём стваў 
пад наз вай Tіnder. Прын цып яго дзе ян ня (як 
і шмат лі кіх ана ла гаў) прос ты: уста лёў ва е це 
пра гра му на смарт фон, за гру жа е це свае 
фо та здым кі і па чы на е це пра гля даць фа-
та гра фіі ін шых ка рыс таль ні каў (пра гра ма 
па змоў чан ні пад бі рае толь кі лю дзей, што 
зна хо дзяц ца ў ра ды у се не каль кіх кі ла мет-
раў). Ка лі па да ба ец ца — змах ва е це фо та 
ў пра вы бок, гэ та «лайк», не — ру ха е це 
паль цам уле ва, «дыз лайк». Тут жа мож на 
ўба чыць імя па тэн цыяль на га парт нё ра, яго 
ўзрост і ка рот кую ін фар ма цыю пра ін та рэ-
сы. Ка лі нех та з тых, ка го вы ўпа да ба лі, ад-
ка жа ўза ем нас цю, ад кры ец ца чат — мож на 
да маў ляц ца пра су стрэ чу.

Пра гра май ка рыс та лі ся дзя сят кі ма іх 
зна ё мых, але пра вя лі кія пос пе хі на лю-
боў ным фрон це чуць не да во дзі ла ся. Так, 
з но вы мі зна ё мы мі яны су стра ка лі ся, ча сам 
на ват да хо дзі ла да не каль кіх спат кан няў, 
але ў сур' ёз ныя ста сун кі «лай кі» ў Tіnder ні 
ў ка го не пе ра рас лі. Ад на сяб роў ка за мест 
на ка ча на га пры га жу на ўба чы ла не над та 
ахай на га і за мкнё на га ў са бе ма ла до га ча-
ла ве ка. Ін шая рас ка за ла, што пас ля шэ ра гу 
не двух сэн соў ных на мё каў ад но вых зна ём-
цаў пад час пер шых жа раз моў па лі чы ла за 
леп шае вы да ліць пра гра му. Да рэ чы, ня-
цяж ка зда га дац ца, што па доб ныя кан так ты 
ня рэд ка ста но вяц ца па чат кам не бяс печ ных, 
кры мі наль ных ці на ват тра гіч ных гіс то рый.

Лі та раль на ня даў на ў ра сій скім На ва сі-
бір ску дзяў чы на за пра сі ла да ся бе ў гос ці 
на здым ную ква тэ ру як раз та ко га ін тэр нэт-
зна ё ма га. Той прый шоў з сяб рам, да са мой 
ге ра і ні так са ма за ві та ла пры яцель ка. Але 
ра ман тыч най вя чэ ры не атры ма ла ся — 
за мест кве так но выя зна ё мыя пры нес лі 
з са бой ха лод ную зброю і пад па гро за мі 
вы нес лі з ква тэ ры каш тоў ныя рэ чы. Ка ва-
ле раў у хут кім ча се за тры ма лі, ад нак аса-
дак, як той ка заў, за стаў ся. У ЗША жы хар 
Кан за са шэсць дзён утрым лі ваў у ня во лі і 
збі ваў дзяў чы ну, з якой па зна ё міў ся праз 
Tіnder. Ця пер яму па гра жае 32 га ды па збаў-
лен ня во лі. Зра зу ме ла, ча сам зда ра юц ца 
і ста ноў чыя сюр пры зы, як у яшчэ ад на го 
аме ры кан ска га хлоп ца, на спат кан не з якім 
пас ля зна ём ства ў тым жа сер ві се прый-
шла... зна ка мі тая акт ры са. Але гэ та, хут чэй, 
вы клю чэн не з пра ві лаў.

Згод ны, сэр ві сы на кшталт Tіnder мо гуць 
не ка му да па маг чы ў по шу ку сва ёй дру гой 
па ла він кі. На прык лад, ін тра вер там ці лю-
дзям, якім цяж ка за во дзіць но выя зна ём-
ствы ў рэ аль ным жыц ці, са праў ды мо жа 
быць пра сцей пай сці на пер шы кан такт з 
упа да ба ным ча ла ве кам ме на ві та так. Ня-
даў на ба чыў ін фар ма цыю, што пра гра мы 
для зна ём стваў у ін тэр нэ це па ча лі вы ка-
рыс тоў ваць... кад ра выя агенц твы. Маў ляў, 
на сай тах рэ зю мэ цяж ка ўба чыць, што з 
ся бе ўяў ляе па тэн цыяль ны су пра цоў нік. 
А вось у пры ват най раз мо ве «ін ког ні та» 
мож на вы свет ліць усё, што трэ ба. У ін шых 
вы пад ках — не ба чу сэн су ў тым, каб уста-
лёў ваць Tіnder. Зрэш ты, ка лі не хо ча це не-
ка лі паў дзель ні чаць у па доб ным дыя ло гу: 
«— Та та, а як ты спат каў на шу ма му? — О, 
сы нок, гэ та пры го жая гіс то рыя. Я змах нуў 
яе фо та зды мак у пра віль ны бок».

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zvіazda.by

Між на род ны злёт 
пі я не раў 
«Заў сё ды га то вы!», 
пры све ча ны 95-год дзю 
пі я нер ска га ру ху, 
прой дзе 19—20 мая 
ў Мін ску.

Удзел у ім возь муць прад-
стаў ні кі Між на род на га са ю за 
гра мад скіх аб' яд нан няў «Са юз 
пі я нер скіх ар га ні за цый — Фе дэ-
ра цыя дзі ця чых ар га ні за цый», 
пі я нер скіх ар га ні за цый СНД, 
ве тэ ра ны пі я нер ска га ру ху, 
фі на ліс ты рэс пуб лі кан скіх кон-
кур саў і парт нё ры Бе ла рус кай 
рэс пуб лі кан скай пі я нер скай ар-
га ні за цыі.

Цэнт раль ны мі ме ра пры ем-
ства мі злё ту ста нуць рэс пуб лі-
кан скі кон курс «Су пер ва жа ты» 
ся род стар шых ва жа тых пі я нер-
скіх дру жын, хіт-па рад «Пі я нер-
ская двац цат ка», ІV рэс пуб лі-
кан скі збор «Я пі я нер сва ёй 
кра і ны!», пры све ча ны дню пі-
я нер скай друж бы. У пра гра ме 
злё ту — між на род ная вы стаў ка 
«Пі я не рыя — цу доў ная кра і на», 
жы вы аль ма нах «Ле та піс пі я не-
рыі». Так са ма бу дзе пра ца ваць 
пі я нер ская гас цёў ня «Лі та ра-
тур ны вер ні саж» пры ўдзе ле 
вы да вец тва «Ча ты ры чвэр ці» 
і Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. 
Ад бу дзец ца тэ ат ра лі за ва нае 

прад стаў лен не «Рэс пуб лі ка 
ты ся чы зо рак».

БРПА аб' яд ноў вае ў сва іх 
шэ ра гах больш як 650 ты сяч пі я-
не раў і ак цяб рат і з'яў ля ец ца ад-
ной з са мых ма са вых дзі ця чых 
ар га ні за цый у Бе ла ру сі. Асноў-
ныя на прам кі яе дзей нас ці — 
гра ма дзян ска-па тры я тыч нае і 
ду хоў на-ма раль нае вы ха ван не, 
са цы яль ная аба ро на дзя цей і 
пад лет каў, даб ра чын насць, раз-
віц цё спор ту і ту рыз му, аба ро на 
на ва коль на га ася род дзя.

«Ві зіт най карт кай» бе ла рус-
кіх пі я не раў з'яў ля юц ца ва ен на-
па тры я тыч ная гуль ня «За рні-
ца», агляд-кон курс пі я нер скіх 
агітб ры гад «За па лі вог ні шча 
да бры ні», рэс пуб лі кан скія кон-
кур сы «Пі я нер го да», «Су пер-
зо рач ка», тур нір па пі я нер бо ле, 
гуль ня для ак цяб рат «Па роль — 
ак цяб ро нак», пра цоў ная ак цыя 
«На ша пі я нер ская пра ца та бе, 
Ай чы на!» Пі я не ры і ак цяб ра ты 
ак тыў на ўдзель ні ча юць у ад ро-
джа ным ці му раў скім ру ху: пра-
вод зяц ца рэс пуб лі кан скія ак цыі 
«Ве тэ ран жы ве по бач», «Ні хто 
не за бы ты», «Абел іск». Вы ні-
кам рэа лі за цыі пра ек та «Ні ко лі 
не за бу дзем. Уну кі пра вай ну» 
ста ла вы дан не кні гі, якая ўклю-
чае 73 тво ры юных аў та раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkalaeva@zvіazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

На конт бу ду чай пра фе сіі Мі ка лай ра іў ся 
з сяст рой, сяб ра мі, ба яў ся, што яго не зра-
зу ме юць. Тыя спа чат ку ду ма лі, што хло пец 
жар туе. Але на ме ры ма ла до га ча ла ве ка ака-
за лі ся сур' ёз ны мі. Гро шай не бы ло, та му Мі-
ка лай шу каў бяс плат ныя кур сы з на ступ ным 
улад ка ван нем на ра бо ту. Ад ву чыў ся ў сет цы 
цы руль няў «Ус ход», дзе ця пер і пра цуе. Пла-

на ваў стаць толь кі жа но чым май страм, але 
по тым за ці ка віў ся і муж чын скі мі стрыж ка мі. 
На дум ку Мі ка лая, да мы — больш па тра ба-
валь ныя клі ен ты: «Усе хо чуць быць пры го-
жы мі, каб улюб ляць у ся бе».

Яшчэ пад час кур саў хло пец па чаў удзель-
ні чаць у пра фе сій ных кон кур сах. У «Ру жы 
вят роў», на прык лад, спра ба ваў свае сі лы ў 
на мі на цыі «haіr tattoo» (мас тац кі вы стрыг) — 
за няў 6-е мес ца з 15. А ўжо на «Бе ла рус кім 
май стры — 2017» на віч ка ча каў са праўд ны 
пос пех.

— Да кон кур су мя не рых та ва ла май стар 
Воль га Да лі до віч, дзя лі ла ся сва ім ін стру мен-
там, бо ў мя не не бы ло ні плой кі, ні шпі лек, — 
з усмеш кай ус па мі нае Мі ка лай. — Ха це ла ся 
ства рыць неш та не звы чай нае і ці ка вае. На 
пры чос ку ад во дзі ла ся 40 хві лін, і ў прын цы-
пе, ка лі трэ ні ра ваў ся, я ўклад ваў ся ў гэ ты 
час. Да рэ чы, ма дэл лю, якая дэ ман стра ва ла 
кон курс ную ра бо ту, бы ла мая сяст ра.

Ма ла ды цы руль нік пры зна ец ца, што да-
гэ туль кры ху бян тэ жыц ца, ка лі пра цуе з 
клі ен та мі. Па коль кі Мі ка лай яшчэ мае ма ла 
во пы ту, то звы чай на стры жэ так, як хо ча на-
вед валь нік. Па яго на зі ран нях, ся род дзяў чат 
ця пер па пу ляр нае ка рэ з пад аў жэн нем да 
тва ру, а хлоп цы ад да юць пе ра ва гу стрыж цы 
паў бокс. А вось са сва і мі ва ла са мі юнак не 
экс пе ры мен та ваў: ха цеў па спра ба ваць, але 
так і не ад ва жыў ся.

— На сваю пры чос ку я не тра чу шмат 
ча су: прос та кож ны дзень мыю га ла ву і су-
шу фе нам. Ні я кіх укла дач ных срод каў. Мне 
зда ец ца, што хлоп цу не вар та пра во дзіць 
га дзі ны ка ля люс тэр ка. Лепш па тра ціць гэ ты 
час на што-не будзь ка рыс нае, на прык лад, 
ад ціс кан ні ці пад цяг ван ні. Трэ ба ж быць муж-
ным! — лі чыць бы лы спец на за вец.

У чым сак рэт пры го жых ва ла соў? Па ра ды 
для дзяў чат ад май стра-па чат коў ца прос тыя: 
менш па ліць ло ка ны пра сі ка мі і ра біць мас кі. 
А ка лі фар ба вац ца, то лепш у пра фе сі я на лаў, 
каб не за стац ца без ва ла соў.

Ці ка вім ся, як яму пра цу ец ца ся род дам. 
«У жа но чым ка лек ты ве ад чу ваю ся бе доб ра. 
Усе да па ма га юць, ка лі ў мя не з'яў ля юц ца ней-
кія пы тан ні. Чуў, што ка лі цы руль нік — муж чы-
на, ды яшчэ і доб ры май стар, да яго вы строй-
ва ец ца з клі ен таў чар га. Бу ду пра вя раць гэ ту 
тэ о рыю на прак ты цы», — смя ец ца Мі ка лай.

Пра фе сія цы руль ні ка яму па да ба ец ца 
тым, што да зва ляе быць мас та ком. «Тут ня ма 
аб ме жа ван няў. Мож на ра біць лю дзей больш 
шчас лі вы мі і яр кі мі! Мне вель мі па да ба ец-
ца тое, чым ця пер зай ма ю ся. Вя до ма, гэ та 
больш скла да на, чым я ду маў: тут столь кі 
ню ан саў, што, зда ец ца, і паў жыц ця не хо піць, 
каб з усім ра за брац ца. Але я ўпэў не ны, што 
зма гу спра віц ца».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіаzda.by

МАС ТАК МАС ТАК 
З ПЛОЙ КАЙ У РУ КАХ...З ПЛОЙ КАЙ У РУ КАХ...

І на ват ця пер, праз шмат га-
доў, бы лыя са вец кія пі я не ры, ужо 
дрос лыя, па мя та юць тое хва ля-
ван не, якое ад чу ва лі пры пад рых-
тоў цы да ўступ лен ня ў шэ ра гі ма-
са вай гра мад ска-па лі тыч най ар-
га ні за цыі. Па мя та юць, як пад гу кі 
гор наў і ба ра ба наў за вяз ва лі ім 
пун со выя галь шту кі, як упер шы ню 
ў сва ім жыц ці ўра чыс та пры ся га лі 
на вер насць пі я нер скай спра ве. У 
гэ тым я ўпэў ні ла ся, па гу та рыў шы 
з пі я не ра мі да ва ен ных і пас ля ва-
ен ных га доў — жы хар ка мі вёс кі 
Та бул кі.

— У пі я нер скай ар га ні за цыі я 
бы ла яшчэ да вай ны. Гэ та бы ла 
ся рэ дзі на 1930-х га доў, — рас ка-
за ла мне Еф ра сін ня Іва наў на Мі-
ка лай чык. — Па мя таю, ужо та ды 
іс на ва лі так зва ныя ці му раў скія 
ка ман ды. Мы зай ма лі ся гра мад-
скай да па мо гай, гэ так жа да па-
ма га лі ў кал га сах: па ло лі про са, 
пад бі ра лі ка лас кі збож жа, зні-
шча лі па гі бель ную для ўра джаю 
са ран чу. Зай ма лі ся збо рам ка ля-
ро вых ме та лаў, ле ка вых рас лін, 
му зей ных экс па на таў. Пі я не ры 
заў сё ды пры ма лі ак тыў ны ўдзел 
у школь ных і гра мад скіх ме ра-
пры ем ствах. Да гэ та га ча су па-
мя таю, якой ра дас цю для нас бы-
ло за пра шэн не ў Па лац пі я не рыі 
на су стрэ чу з вя до май са вец кай 
акт ры сай Лю боўю Ар ло вай. Вы-
стра іў шы ся вя лі кай ка ло най, мы 
ўра чыс тым шэс цем, зай ма ю чы 
ледзь не ўсю ву лі цу, ад пра ві лі ся 
су стра каць зор ку кі но.

Пе ра горт ва ем ста рон кі пі я нер-
ска га ле та пі су. Сва і мі ўспа мі на мі 
са мной так са ма па дзя лі ла ся Ма-
рыя Сця па наў на Літ він чук — пі я-
нер ка пас ля ва ен на га ча су.

— У кож ным кла се бы лі пі я-
нер скія звё ны, ку ды ўва хо дзі ла 
5—8 дзя цей, якія сяб ра ва лі ад-
но з ад ным, жы лі ў ад ным до ме 
ці на ад ной ву лі цы. Я бы ла звен-
ня вой у сва ім кла се. У ся рэ дзі не 
1950-х га доў ад ной з асноў ных 
за дач пі я нер скай ар га ні за цыі бы-
ло па ляп шэн не якас ці на ву чан ня, 
ава ло дан не ас но ва мі на вук. Як 
аб вя шчаў пі я нер скі ло зунг: «Пі я-
нер — усім дзе цям прык лад!» І мы 
ста ра лі ся вы ка наць гэ тую за да чу: 
на ву ча лі не пісь мен ных, да па ма га-
лі ад ста ю чым, кла па ці лі ся аб тым, 
каб усе вуч ні ха дзі лі ў шко лу. Яшчэ 
ла дзі лі кон кур сы на леп ша га ма тэ-
ма ты ка, фі зі ка, зна хо дзі лі роз ныя 
фор мы та ва рыс кай уза е ма да па-
мо гі, да ма га лі ся та го, каб пі я не ры 
бы лі пе ра да ві ка мі ў ву чо бе, — па-
дзя лі ла ся Ма рыя Сця па наў на. — 
Мы ўзмоц не на зай ма лі ся спор там, 
пры ма лі ўдзел у роз ных спар тыў-
ных спа бор ніц твах і эс та фе тах. Ха-
дзі лі ў су мес ныя па хо ды, ез дзі лі на 
эк скур сіі, удзель ні ча лі ў ва ен на-
спар тыў най гуль ні «За рні ца».

Пі я не ры на ша га ча су пра цяг-
ва юць і раз ві ва юць тра ды цыі ста-
рэй ша га па ка лен ня. Пі я нер ская 
ар га ні за цыя ў на шай шко ле іс нуе 
з дня яе ўтва рэн ня. Дру жы на з го-
на рам но сіць імя на ша га вы пуск ні-
ка, во і на-ін тэр на цы я на ліс та Іва на 
Бу рэн кі. У скар бон цы спраў юных 
пі я не раў — пра цоў ныя дэ сан ты, 
кан цэр ты для пра цаў ні коў вёс кі, 
ці му раў ская ра бо та. А на пе ра дзе 
яшчэ мност ва пі я нер скіх ад крыц-
цяў, эс та фет і твор чых спраў.

Іры на ЛУ КА ШЫК, 
ву ча ні ца 11 кла са 

Та буль скай ся рэд няй шко лы 
Пін ска га ра ё на.

ЗА ПЯЦЬ 
КРО КАЎ 

ДА СТА ГОД ДЗЯ

Ад на з аў тар скіх ра бот ма ла до га цы руль ні ка.


