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Ме на ві та та кія ма ла дыя лю дзі бы-
лі ў скла дзе дэ ле га цыі ма ла дзёж на га 
пар ла мен та з Ча вус. Гэ та ўжо, да рэ-
чы, дру гі ві зіт. Пер шы ад быў ся пры-
клад на год та му. Трэ ба ска заць, што 
коль касць маладых парламентарыяў 
рас це. А шко ла дэ пу тац тва — гэ та 
шко ла жыц ця, я ў гэ тым цвёр да ўпэў-
не ны. Та кая шко ла прой дзе на мной, 
і яна да па маг ла мне сфар мі ра вац ца 
як асо бе і па лі ты ку.

— Вы ска за лі, што ў Ча ву сах 
ак тыў ная мо ладзь. Гэ та аб умоў-
ле на яшчэ і ней кай асаб лі вас цю 
рэ гі ё на?

— Ча ву сы зна хо дзяц ца бліз ка ад 
Ма гі лё ва. І гэ та зна чыць, што ка лі 
мо ладзь не за ці ка віць, яна з'е дзе ў 
аб лас ны цэнтр. Ка лі ў Ча ву сах бу-
дзе ці ка ва жыць і пра ца ваць, мо-
ладзь за ста нец ца. Для гэ та га там 
уз вод зяц ца спар тыў ныя збу да ван-
ні, пра водзяц ца гра мад скія ме ра-
пры ем ствы, у тым лі ку ў сель са ве-
тах. Не здар ма спарт сме ны ро дам з 
Ча вус гуч на за яў ля юць пра ся бе ў 
цяж кай ат ле ты цы, бія тло не. Алім-
пій ская чэм пі ён ка 2018 го да Дзі на-
ра Алім бе ка ва па чы на ла зай мац ца 
лыж ным спор там у Спе цы я лі за ва най 
дзі ця ча-юнац кай шко ле алім пій ска-
га рэ зер ву Ча вус ка га ра ё на, і ця пер 
не за бы вае яе. З гэ тай жа ўста но вы 
вый шлі ся рэб ра ны пры зёр Алім пій-
скіх гуль няў 2010 го да Сяр гей Но ві-
каў, чэм пі ён Еў ро пы ся род юні ё раў 
2014 го да Ра ман Елят ноў, ін шыя вы-
дат ныя спарт сме ны. Ча вус кія вы ха-
ван цы і ця пер у лі да рах на аб лас ных 
спа бор ніц твах.

Мне пры ем на ка заць пра гэ ты 
рэ гі ён, бо для мя не ён стаў дру гой 
ма лой ра дзі май. Я вы рас на Ча чэр-
шчы не, у мяс ці нах, якія апы ну лі ся 
ў зо не ад ся лен ня пас ля ава рыі на 
ЧАЭС, за раз там ні хто не жы ве. А Ча-
ву сам ад даў амаль 9 га доў свай го 
дэ пу тац ка га слу жэн ня. Мае на ма ган-
ні ўша на ва ныя зван нем «Га на ро вы 
гра ма дзя нін Ча вус ка га ра ё на». Да-
рэ чы, та кіх лю дзей уся го пяць. Та му 
я заў сё ды пра Ча вус кі ра ён па мя таю 
і імк ну ся неш та зра біць для яго.

— Ці мож на ска заць, што ча-
вус кая спар тыў ная шко ла ў шы-
ро кім сэн се ста ла ад мет най ры сай 
рэ гі ё на?

— Уво гу ле ў ра ё не не каль кі вы дат-
ных спар тыў ных уста ноў. У Ча ву сах 
пас ля вай ны быў ар га ні за ва ны дзі ця-

чы дом, по тым ён стаў шко лай-ін тэр-
на там для дзя цей, якія за ста лі ся без 
апе кі баць коў. У свой час бы ло пры-
ня тае пра віль нае ра шэн не — уцяг-
нуць та кіх дзя цей у спорт. Пос пе хі ў 
гэ тым кі рун ку пры вя лі да зме ны ста-
ту су шко лы — яна ста ла аб лас ной. 
Ця пер ту ды едуць зай мац ца дзе ці з 
усёй кра і ны.

У Ча ву сах бу ду ец ца доб рая лы-
жа ро лер ная тра са, да з'яў лен ня якой 
я, ра зам з ін шы мі, пры клаў шмат на-
ма ган няў. Гэ та зна чыць, што яшчэ 
больш лю дзей зной дуць у рэ гі ё не 
для ся бе неш та ці ка вае.

Сур' ёз ны фун да мент для ўся го гэ-
та га ў свой час за клаў Ба рыс Ба ту ра, 
ко ліш ні кі раў нік воб лас ці. З та го ча су 
і на пра ця гу га доў пят нац ца ці ту ды 
ез дзім рэ гу ляр на і я, і ця пе раш няе 
кі раў ніц тва воб лас ці, прад стаў ні кі 
«Ма гі лёў хім ва лак на», ін шыя па пя-
чы це лі.

Ма ла дзёж ны пар ла мент да зво-
ліць больш шы ро ка му ко лу ак тыў-
ных ма ла дых лю дзей знай сці сфе ру 
пры кла дан ня сва іх та лен таў. З ін ша га 
бо ку, нам вель мі важ на ба чыць, што 
нех та прый дзе пас ля нас, і што той, 
хто прый дзе, бу дзе здоль ны аба ра-
няць ін та рэ сы жы ха роў рэ гі ё на, са-
дзей ні чаць яго раз віц цю.

— На коль кі гэ та па трэб на са-
мой мо ла дзі?

— Ка лі ра ён ны Са вет дэ пу та таў уз-
на чаль вае та кі ча ла век, як Ана толь 
Ма цю лін, та ды і мо ладзь у пар ла мент 
пад бі ра ец ца не вы пад ко вая і ёсць 
шанц зра біць крок на пе рад, за дзел 
для дня заўт раш ня га. Мы ў Са ве це 
Рэс пуб лі кі ба чы лі, як яны слу ха лі, як 
га рэ лі іх во чы, як ім бы ло ці ка ва.

Уво гу ле, у ча вус кі пар ла мент увай-
шлі і на стаў ні кі, і са цы яль ныя ра бот ні-
кі, і ме ха ні за та ры, і школь ні кі...

— Мо ла дзі шмат ува гі бу дзе 
ўдзя ля ц ца і на V Фо ру ме рэ гі ё-
наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

— І ўва га гэ та не змен шыц ца ў бу-
ду чым. Ула да па він на ду маць пра 
ма ла дое па ка лен не. Ба чы це, коль кі 
ма ла дых лю дзей з'яз джае ў ін шыя 
кра і ны на ву чо бу, коль кі за ста ец ца 
там жыць, коль кі едзе за мя жу пра-
ца ваць. Да баў це да гэ та га дэ ма гра-
фіч ныя пы тан ні...

Мы ў спра ве з ма ла дзёж ным пар-
ла мен там па куль на па чат ку шля ху. 
Тут па трэб на ідэя, якая ўдых ну ла б 
энер гію ў гэ ту струк ту ру, на поў ні ла яе 
жы вым ру хам. Нам, пар ла мен та ры-
ям, трэ ба больш ад крыц ца для мо-
ла дзі. Мы па він ны вы раз на за пра сіць 
ма ла дых ак ты віс таў да ўдзе лу ў кі ра-
ван ні кра і най. Тэм у за ка нат вор час ці 
для гэ та га да стат ко ва: тая ж ліч ба вая 
эка но мі ка, дзяр жаў на-пры ват нае 
парт нёр ства, ма лы біз нес, аду ка цыя, 
жыл лё, пра ца ўлад ка ван не...

Для ра зум на га ма ла до га ча ла ве-
ка сфер, дзе ён мо жа ся бе пра явіць, 
хо піць. На ша за да ча — да па маг чы. 
Мы не па він ны шка да ваць для гэ та-
га свой час.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗА ЧА ПІЦЬ ЗА ЧА ПІЦЬ 
МА ЛА ДЫХМА ЛА ДЫХ

МЕЖ ДУ НА РОД НОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Техника — Техника — 
не мец кая, не мец кая, 
а знания — а знания — 

нашинаши
Этим ле том делегация учащихся и пе да го гов Минского 
го су дар ствен но го профессионального лицея № 12 
строительства посетила немецкий го род Вер дау. 
На протяжении десяти дней шест над цать сту ден тов 
знакомились с ра бо той круп ных предприятий (к примеру, 
кон цер на «Фоль ксва ген») и ста ра тель но учились (занятия 
были на не мец ком язы ке, с техническими тонкостями 
помогали справ лять ся переводчики). Ко неч но, не обош лось 
и без обширной куль тур ной прог рам мы — ре бя та посетили 
мест ный пар ла мент, му зей импрессионизма, автомобилей, 
но глав ной за да чей этой поездки все же бы ла уче ба.

Директор лицея № 12 Сте пан ШЕ ЛЕГ в бе се де с нашим 
кор рес пон ден том под черк нул: по езд ке и последующему 
заключению До го во ра о намерениях до лгос роч но го сотруд-
ничества меж ду учреждениями профессионального обра-
зования Вер дау и лицеем № 12 пред шест во ва ла длительная 
ра бо та с пар ла мен том земли Саксония. «Член пар ла мен та 
земли Саксония Ян Леф лер приезжал сю да не од нок рат но, 
как и другие представители мест но го пар ла мен та», — рас-
ска зал директор лицея.

По его сло вам, во вре мя нескольких встреч с Яном Леф-
ле ром на территории на шей стра ны был сос тав лен план 
будущего сотрудничества, одним из пунк тов ко то ро го и 
ста ло посещение Германии бел орус ской делегацией. Да лее 
пар ла мент вы шел на Министерство иностранных дел Гер-
мании, ко то рое выделило сред ства на встречи делегаций. 
Таким об ра зом, за клю чен ный До го вор — это ре зуль тат не 
толь ко поездки, но и це ло го ря да встреч на кан уне.

О чем говорится в до ку мен те? Например, о посещении 
отечественными педагогами Германии. «Там го то вы встре-
чать для об ме на опы том пе да го гов — не толь ко на ше го учеб-
но го заведения, но и других парт не ров, кто мо жет подклю-
читься к сотрудничеству, — добавил Сте пан Ше лег. — Воз мо-
жен и об мен учащимися, что бы немецкие ре бя та побывали 
у нас, посмотрели про цесс обучения, а наши — изучили 
особенности ра бо ты за ру беж ных кол лег. Это про ект, ко-
то рый не затрагивает никаких политических це лей, толь ко 
об мен опы том и куль ту рой».

Кстати, дан ная инициатива получила под держ ку Со ве та 
Республики Национального собрания Беларуси. Так, пред-
се да тель Со ве та Республики Михаил Мясникович встре чал ся 
с делегацией пар ла мен та Саксонии. Тог да бы ло от ме че но, 
что под об ное сотрудничество меж ду дву мя системами об-
разования — нуж ное и важ ное де ло.

В кон це сен тяб ря текущего го да член мест но го пар ла-
мен та Ян Леф лер вновь прибудет в Бе ла русь, что бы бо лее 
конк рет но обсудить направления взаимодействия, добавил 
Сте пан Ше лег.

Заместитель директора по учеб но-воспитательной ра бо те 
лицея Ирина БЕЛ ОУС под черк ну ла, что та кой об мен опы том 
по ле зен и для не мец кой сто ро ны. По ее сло вам, в Беларуси 
сохранили классическую со вет скую систему обучения, где 
пост епен но, сту пень за сту пенью, го то вят разносторонних 
специалистов, тог да как в Германии существует четкий за каз 
кад ров ком мер чес кой организацией по конк рет ной уз кой 
специализации.

В свою оче редь, нашим учащимся показали са мое сов-
ре мен ное оборудование. Под не ко то рое ре бя та учились 
писать прог рам мы, на ином пробовали ра бо тать вруч ную. 
«Если выпускники придут на за во ды, где есть та кая техника, 
не нуж но бу дет к ним прикреплять мас те ров: они уже смо гут 
ра бо тать сами», — отметила Ирина Бел оус.

Кстати, помимо технической оснащенности предприятий, 
учащиеся были по ра же ны тем, как в Германии от но сят ся к 
ох ра не тру да и поддержанию здо ро во го об ра за жизни со-
трудников, добавила заместитель директора.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

В здании пар ла мен та Саксонии.

 У тэ му
Стар шы ня Ча вус ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Ана толь 

МАЦЮЛІН:
— Но вы склад на ша га ма ла дзёж на га пар ла мен та аб раў ся сё ле та ў маі, 

пас ля вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты. Ту ды ўвай шлі прад стаў ні кі ча ты рох 
буй ных школ, пра цоў ных ка лек ты ваў го ра да і аг ра га рад коў. Уся го 30 ча-
ла век. Усе яны чле ны БРСМ, але не аба вяз ко ва стар шы ні пяр ві чак. Ся род 
іх ёсць і дзе ю чыя дэ пу та ты. Да рэ чы, пер шы ма ла дзёж ны пар ла мент мы 
аб ра лі ў апош ні год мі ну ла га склі кан ня мяс цо вых Са ве таў. Та ды мэ та бы ла 
пад няць ак тыў насць мо ла дзі, і гэ та нам уда ло ся. Ка лі ў 27-м склі кан ні ў 
Ча вус кім рэ гі ё не бы ло толь кі тры ма ла дыя дэ пу та ты, то ця пер — 29.

Мы сён ня зна хо дзім ся ў пра цэ се асэн са ван ня мес ца і ро лі ма ла дзёж-
на га пар ла мен та ў раз віц ці гра мад ства. Мы хо чам, каб гэ тыя ма ла дыя 
лю дзі вы но сі лі на ўзро вень мяс цо ва га кі ра ван ня пы тан ні, ак ту аль ныя 
ў іх пра цоў ных ка лек ты вах. На пя тым Усе бе ла рус кім на род ным схо дзе 
ад ным з пры яры тэ таў раз віц ця кра і ны бы ла на зва на мо ладзь. Та му мы 
яе ўцяг ва ем у дэ пу тац кі кор пус.

Мы раз гля да ем ма ла дзёж ны пар ла мент як ор ган са ма кі ра ван ня. 
Уру ча ем яго чле нам па свед чан ні, як і ста рас там, чле нам та ва рыст ваў 
шмат ква тэр ных да моў, ву ліч ных ка мі тэ таў. Гэ та ўжо вы лу чае ча ла ве ка і 
па ды мае яго ад каз насць пе рад ра вес ні ка мі і ка ле га мі. А праб лем у пра-
цоў ных ка лек ты вах да стат ко ва. Трэ ба не толь кі іх умець уба чыць, але і 
пра па на ваць шля хі вы ра шэн ня. Праз гэ та мы за ўва жа ем перс пек тыў ных 
у пла не кад ра ва га рэ зер ву ма ла дых лю дзей.

А ві зіт у Са вет Рэс пуб лі кі па ка заў ма ла дым лю дзям, на коль кі яны ці-
ка выя для кра і ны.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Мі ха іл 
МЯСНІКО ВІЧ пад час раз мо вы з дэ ле га цы яй ма ла дзёж на га пар ла мен та 
Ча вус ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў за клі каў ма ла дых лю дзей быць ак-
тыў ны мі ў вы ра шэн ні важ ных для гра мад ства і кра і ны пы тан няў, вы каз ваць 
свае ідэі і пра па но вы. Удзел у та кім пар ла мен це — гэ та маг чы масць пра-
явіць свае лі дар скія якас ці, на ву чыц ца пра ца ваць у ка ман дзе, вы лу чаць ідэі 
і ад стой ваць свой пункт гле джан ня, пад крэс ліў кі раў нік верх няй па ла ты.

Мі ха іл Мяс ні ко віч рас ка заў так са ма пра ра бо ту над но вай рэ дак цы яй 
Ко дэк са аб аду ка цыі. Са вет Рэс пуб лі кі на кі ра ваў у Са вет Мі ніст раў пра па-
но вы, якія да ты чац ца за бес пя чэн ня ўза е ма су вя зі вы ха ван ня і на ву чан ня 
ў аду ка цый ным пра цэ се, раз віц ця су час на га ін фар ма цый на га ася род дзя 
і сіс тэ мы пад трым кі та ле на ві тай мо ла дзі, пад рых тоў кі кад раў для іна ва-
цый ных, экс парт на ары ен та ва ных прад пры ем стваў з улі кам уз мац нен ня 
прак тыч най на кі ра ва нас ці на ву чан ня.

Яшчэ ад ной тэ май раз мо вы ста ла пад рых тоў ка да V Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі, які прой дзе сё ле та ў Ма гі лё ве 10—12 каст рыч ні ка.


