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ПАКАЛЕННЕ XXI

Геа гра фія ру хуГеа гра фія ру ху

Гэ тым ле там бе ла рус кія 

сту дэн ты бу дуць шчы ра-

ваць у скла дзе сту дат ра-

даў не толь кі на ра дзі ме. 

Два з іх, на 60 ча ла век, 

ад пра вяц ца на ўбор ку 

ўра джаю ў Мал до ву, бу-

даў ні чы — у Крас на ярск, 

сэр віс ныя і пе да га гіч-

ныя — у Крас на дар скі 

край, сель ска гас па дар-

чыя — у Пад мас коўе, бу-

даў ні чы і сель ска гас па-

дар чы — у Поль шчу.

Па сло вах ка ман дзі ра Рэс-

пуб лі кан ска га шта ба сту дэнц кіх атра-

даў ЦК БРСМ Над зеі ША ХОЎ СКАЙ, 

пла ну ец ца так са ма ад на віць су пра-

цоў ніц тва з Ка зах ста нам. Гэ та бу дзе 

сім ва ліч на, та му што сё ле та спаў ня ец-

ца 55 га доў з за ра джэн ня ў Бе ла ру сі 

сту дат ра даў ска га ру ху. У 1963 го дзе 

ва Ураль скую воб ласць Ка зах ста на 

вы еха лі 2,5 ты ся чы бе ла рус кіх сту дэн-

таў з 15 ВНУ. Пра цоў ны се местр для іх 

доў жыў ся 70 дзён. Шэ раг ме ра пры ем-

стваў бу дзе пры мер ка ва ны ме на ві та 

да гэ тай да ты.

У кра і не ўжо стар та ва лі ак цыі 

БРСМ «Труд — крут!» і «Вы бі ра ем 

сту дат рад!». Мо ладзь ак тыў на за-

піс ва ец ца ва ўсіх рэ гі ё нах у апош нія. 

А са мыя мэ та на кі ра ва ныя сту дэн-

ты па ча лі пры но сіць за яў кі ў шта-

бы пра цоў ных спраў яшчэ зі мой... 

І гэ та не дзіў на, бо ў мно гія сту-

дат ра ды склад ва ец ца сур' ёз ны 

кон курс. Хто ж ад мо віц ца ад на-

ча со ва і ад па чыць, і пад за ра біць, 

і па гля дзець су сед нюю кра і ну? 

На прык лад, каб тра піць на Усе бе-

ла рус кую ма ла дзёж ную бу доў лю на 

Бе ла рус кую АЭС, трэ ба ўжо мець 

во пыт ра бо ты ў студ ат ра дзе, доб рае 

зда роўе і не менш як трэ ці раз рад па 

лю бой бу даў ні чай спе цы яль нас ці. Па 

тра ды цыі бу дзе пра ца ваць тут і бе-

ла рус ка-ра сій скі студ ат рад. Да рэ чы, 

са мы вы со кі за ро бак пад час трэ ця-

га пра цоў на га се мест ра быў ле тась 

ме на ві та ў Аст раў цы — ён да хо дзіў 

да 1,5 ты ся чы руб лёў за два ме ся цы 

на пру жа най пра цы.

Ма са ва сту дэн ты і на ву чэн цы пры-

сту пяць да пра цы ў скла дзе сту дэнц-

кіх атра даў пас ля за кан чэн ня лет няй 

се сіі. «Для ма ла дых лю дзей так са ма 

пра па ну юц ца се зон ныя ра бо ты ў ве-

рас ні — ліс та па дзе, — па ве да мі ла 

На дзея Ша хоў ская. — Між ін шым, у 

сту дэнц кія атра ды мо гуць уклю чац ца 

і пад лет кі ва ўзрос це ад 14 га доў. Са-

мыя юныя ўдзель ні кі сту дат ра даў ска га 

ру ху пра цу юць не больш за ча ты ры 

га дзі ны ў дзень. У не паў на лет ніх по-

пы там ка рыс та юц ца сель ска гас па дар-

чыя атра ды, вы твор чыя і эка ла гіч ныя. 

Ле тась сту дат ра даў скім ру хам бы лі 

ахоп ле ны больш як 21,2 ты ся чы ча-

ла век. Мяр ку ец ца, што ў гэ тым го дзе 

бу дзе пра ца ўлад ка ва на не менш ма-

ла дых лю дзей».

Але пра ца ваць ле там пад лет кі мо-

гуць не толь кі ў скла дзе сту дэнц кіх 

бры гад. Служ бы за ня тас ці пра па ну юць 

хлоп цам і дзяў ча там зай мац ца азе ля-

нен нем і доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры-

то рыі, ра мон там мэб лі і кніг у шко лах.

— Ча со вае пра ца ўлад ка ван не мо-

ла дзі ар га ні зу ец ца ва ўсіх рэ гі ё нах 

кра і ны. Гэ та вель мі важ ны ас пект 

вы ха ван ня і пра фі лак ты кі пра ва па-

ру шэн няў, — пад крэс лі вае кан суль-

тант упраў лен ня па лі ты кі за ня тас ці 

Мі ніс тэр ства пра цы і са ца ба ро ны 

Жан на ШЧА МЯ ЛЁ ВА. — Сё ле та па-

мер фі нан са ван ня на ар га ні за цыю за-

ня тас ці мо ла дзі па вя лі ча ны на 

10 пра цэн таў у па раў на нні з 

2017 го дам. У мі ну лым го дзе 

пла на ва ла ся пра ца ўлад ка-

ваць 24 ты ся чы пад лет каў, а 

ў вы ні ку за бяс пе чы лі пра цай 

29 ты сяч. Мяр кую, у гэ тым 

го дзе так са ма бу дзе пра ца-

ўлад ка ва на больш на ву чэн-

цаў, чым пла ну ец ца.

Пры ўмо ве, што пад лет кі 

ад пра цу юць цэ лы ме сяц, яны 

мо гуць раз ліч ваць на мі ні-

маль ны за ро бак — 305 руб-

лёў. Але пры гэ тым трэ ба 

мець на ўва зе, што яны пра цу юць 

ня поў ны пра цоў ны дзень. Мо ла дзі 

пра па ну ец ца ў асноў ным не ква лі фі-

ка ва ная пра ца — азе ля нен не, доб ра-

ўпа рад ка ван не ўста ноў аду ка цыі, рэ-

стаў ра цыя біб лі я тэч на га фон ду, вы раб 

су ве ні раў, па шыў швей ных вы ра баў, 

вы рошч ван не сель гас пра дук цыі. У 

ста лі цы вя лі кім по пы там у пад лет каў 

ка рыс та ец ца пра ца ў заа пар ку. Мож на 

так са ма па спра ба ваць улад ка вац ца 

чле нам бры га ды хут ка га аб слу гоў ван-

ня ў рэ ста ран «Лі до». Уво гу ле для на-

ву чэн скай мо ла дзі ў Мінску пра па ну-

ец ца ка ля 500 ва кан сій. Ча ка ец ца, што 

прось бу пад шу каць для іх пра цоў нае 

мес ца вы ка жуць больш як 4 ты ся чы 

ча ла век.

Іс нуе не каль кі спо са баў па спра ба-

ваць знай сці для ся бе на ле та пад пра-

цоў ку. Па-пер шае, школь ні кам мож на 

звяр нуц ца да на мес ні ка ды рэк та ра 

па вы ха ваў чай ра бо це і агу чыць сваё 

жа дан не. Яму па він ны пад ка заць, у 

якой уста но ве аду ка цыі бу дзе дзей ні-

чаць ла гер пра цы і ад па чын ку. Дру гі 

спо саб — звяр нуц ца ў ад дзел аб слу-

гоў ван ня служ бы за ня тас ці па мес цы 

жы хар ства. Трэ ці — па ці ка віц ца маг-

чы мас цю пра ца ўлад ка вац ца ў сту дат-

рад у шта бе пра цоў ных спраў ВНУ, 

у ра ён ным ці аб лас ным шта бе пра-

цоў ных спраў БРСМ. Пры на яў нас ці 

ва кант ных мес цаў школь ні кам там не 

па він ны ад мо віць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Шко ла... Сло ва, якое пра сяк ну та лю боўю, цеп лы нёй, 

утуль нас цю, дзі ця чым сме хам... Яна да па ма гае знай-

сці са праўд ных сяб роў, дае ве ды, якія спат рэ бяц ца 

ў да рос лым жыц ці. Хут ка мне і ма ім ад на клас ні кам 

прый дзец ца раз ві тац ца са шко лай, та му на ды шоў 

час пад во дзіць вы ні кі. Ча му яна на ву чы ла нас? За 

адзі нац цаць га доў з кла сам зда ра ла ся столь кі ці ка-

вых вы пад каў! А яшчэ мы атры ма лі шмат жыц цё вых 

уро каў: лю біць пры ро ду, па ва жаць да рос лых, да па-

ма гаць бліж ня му (ка лі ў ця бе і твай го ад на клас ні ка 

ад ноль ка вы ва ры янт кант роль най ра бо ты) і ін ша му. 

З уро кам «да па мо га бліж ня му» я па зна ё мі ла ся ўжо 

ў пер шым кла се дзя ку ю чы ма ёй лю бі май на стаў ні цы 

Люд мі ле Іва наў не.

Быў урок лі та ра ту ры. Мы чы та лі цу доў ную каз ку 

Х. К. Ан дэр сэ на «Брыд кае ка ча ня». З яе мож на бы ло зра-

біць вы сно ву: трэ ба быць моц ны мі, іс ці да сва ёй мэ ты, не 

слу ха ю чы, што ка жуць ас тат нія, не крыў дзіць сла бей шых, 

а, на ад ва рот, да па ма гаць ім у цяж кія мо ман ты жыц ця.

На жаль, гэ ты ўрок за сво і лі не ўсе мае ад на клас ні кі. Ужо 

на на ступ ным пе ра пын ку дзе ці вы ра шы лі па жар та ваць над 

Ула дам. Ён быў са мы ма лень кі і сла бы і не мог па ста яць 

за ся бе, але быў вель мі доб ры. Школь ні кі ўзя лі ў хлап чу-

ка галь штук і па ча лі кі даць адзін ад на му. Улад спра ба ваў 

да ско чыць, сха піць яго, але ні чо га не атрым лі ва ла ся. Ка лі 

галь штук тра піў у мае да ло ні, я вы ра шы ла спы ніць гуль ню 

і вяр ну ла рэч ула даль ні ку.

Увесь гэ ты час за на мі на зі ра ла Люд мі ла Іва наў на. Яна 

па ды шла і ска за ла: «Па мя та е це, аб чым каз ка, якую мы чы-

та лі на па пя рэд нім уро ку? Толь кі што вы яе пра ін сцэ ні ра ва-

лі. Улад быў брыд кім ка ча нём, усе вы — пту шы ным два ром, 

а Ка ця ры на — кач кай, якая аба ра ні ла ка ча ня». Усім дзе цям 

ста ла со рам на, і яны вы нес лі га лоў ны ўрок з гэ тай аб раз лі-

вай гуль ні — заў сё ды, пры лю бых аб ста ві нах, за ста вац ца 

ча ла ве кам. Трэ ба жар та ваць так, каб бы ло смеш на, а не 

крыўд на. А Ула дзік і на са май спра ве з «брыд ка га ка ча ня ці» 

пе ра тва рыў ся ў пры го жа га, моц на га, шчас лі ва га «ле бе дзя». 

За раз ён на дру гім кур се Мінск ага дзяр жаў на га му зыч на га 

ка ле джа імя М. І. Глін кі. Іг рае на ба ла лай цы, ста віць но выя 

мэ ты і да ся гае іх. Вось та кі зу сім не дзі ця чы жыц цё вы ўрок 

я і мае ад на клас ні кі атры ма лі шмат га доў та му.

Маж лі ва, вы за пы та е це ся: «Ка ця ры на, ты і «не зда валь-

ня ю ча» ні ко лі не атрым лі ва ла? І за ўваг за дрэн ныя па во-

дзі ны не бы ло? І вяс ной з уро каў не ўця ка ла? І дзён нік ад 

баць коў з ад зна ка мі не ха ва ла? І кноп кі на крэс ла на стаў-

ні цам не кла ла?» Так, без гэ та га сваё школь нае жыц цё я 

не ўяў ляю. Ха ця, па праў дзе, да кно пак на крэс ле спра ва не 

да хо дзі ла. Спа дзя ю ся, што ў ВНУ та кіх сва воль стваў ужо не 

бу дзе. З упэў не нас цю ска жу, што шко ла шмат зра бі ла для 

та го, каб у да рос лае жыц цё я ўвай шла доб рым ча ла ве кам. 

Род ная шко ла, дзя куй та бе за ўсё!

Ка ця ры на ЯРА ШЭ ВІЧ, 

ву ча ні ца 11 кла са СШ № 121 г. Мін ска.

Сту дат ра ды ча ка юць 
ад Поль шчы да Ка зах ста на

Апош ні зва нокАпош ні зва нок

Дзя куй, шко ла, 
за жыц цё выя ўро кі!

КА ЛІ ТВОЙ ТРЭ НЕР — КА РА ЛЕ ВА...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Як дзяў чы не ўда ец ца ўсё па спя ваць? 

«Усе та кое пы тан не за да юць, — усмі ха ец ца 

яна. — Я пры вык ла. Ка лі ву чы ла ся ў шко ле, 

су мя шча ла з ўро ка мі за ня ткі па вы яў лен чым 

мас тац тве, тан ца валь ную сек цыю і му зыч-

ную шко лу. А яшчэ ў дзя цін стве ха дзі ла на 

пла ван не і за хап ля ла ся кон ным спор там. 

Мне ха це ла ся ўся го і ад ра зу. Са мае га лоў-

нае — каб бы ло жа дан не. Ка лі ты са праў ды 

лю біш тое, чым зай ма еш ся, раз мер ка ваць 

свой час прос та».

Паў дзель ні чаць у кон кур се «Ка ра ле ва 

Вяс на» Ма рыя вы ра шы ла спан тан на. Дру-

га курс ні ца, за пля чы ма якой не адзін тан ца-

валь ны і му зыч ны кон курс, па ду ма ла: ча му б 

і не? Да гэ та га, да рэ чы, Ма рыя пе ра маг ла 

на «Міс ВДУ». Але ўсё роў на ста ран на рых-

та ва ла ся да спа бор ніц тва: на вед ва ла ўро кі 

па дэ фі ле, ак цёр скім май стэр стве.

— Вя до ма, вель мі спа дзя ва ла ся на пе-

ра мо гу, — не ха вае дзяў чы на. — Ду маю, 

кож ная ха це ла б стаць пер шай у рэс пуб лі-

кан скім кон кур се.

На ін тэ ле кту аль ным эта пе ўдзель ні цам 

трэ ба бы ло пры ду маць но вы брэнд для краі-

ны. Ма рыя пра па на ва ла вы пус каць эка ла-

гіч на чыс тыя ўпа коў кі для пры сма каў. На яе 

дум ку, та кі ход да па мо жа змен шыць шкод-

ны ўплыў на на ва коль нае ася род дзе і дзе ці 

з ма лен ства бу дуць ву чыц ца кла па ціц ца аб 

эка ло гіі.

«Ка ра ле ва Вяс на» за пом ні ла ся гле да чам 

і ары гі наль ным твор чым ну ма рам. Дзяў чы-

на валь са ва ла пад верш Мак сі ма Баг да-

но ві ча «Я ха цеў бы спат кац ца з Ва мі на 

ву лі цы...».

— Вель мі люб лю паэ зію, — пры зна ец ца 

су раз моў ні ца. — І бе ла рус кая мо ва мне па-

да ба ец ца: яна мі ла гуч ная. Уво гу ле чы таю 

шмат. Ва ўні вер сі тэ це аб' ём ная пра гра ма 

па лі та ра ту ры. Але на кні гі «для ся бе» не 

ха пае ча су. Ка лі ву чы ла ся ў шко ле, лю бі ла 

су час ных пісь мен ні каў, а ця пер ду ша больш 

ля жыць да кла сі кі. На прык лад, па да ба юц ца 

п'е сы Маль е ра.

У дзяў чы ны ідэа льная фі гу ра. Про сім 

па дзя ліц ца яе сак рэ там зграб нас ці. Ма-

рыя тлу ма чыць, што спра ва ў ак тыў ным 

ла дзе жыц ця. Акра мя тан цаў, яна лю біць 

ез дзіць на ве ла сі пе дзе. А вось на ды е тах 

не ся дзіць — гэ та шко дзіць страў ні ку. Ста-

ра ец ца пра віль на хар ча вац ца, але, ка лі 

хо чац ца фаст-фу ду, не ад маў ляе са бе ў 

гэ тым жа дан ні. А яшчэ лю біць са лод кае. 

Праў да, спа жы вае яго ў не вя лі кай коль-

кас ці і вы бі рае «зда ро выя» пры сма кі — 

мар ме лад, зе фір. Смя ец ца, што са лод кае 

яе на тхняе.

Су па дзен не ці не, але лю бі мая па ра го да 

Ма рыі — вяс на. «Уз ды ма ец ца на строй, бо 

за зі му па спя ва еш за су ма ваць па доб рым 

на двор'і. Плюс гэ та са мы спры яль ны час для 

тан цаў, бо ў па мяш кан нях не спя кот на».

Па клон ні кі ў пры га жу ні ёсць, а вось хлоп-

ца па куль ня ма. Пы та ем ся, якія якас ці для 

яе важ ныя ў бу ду чым вы бран ні ку. «Сум-

лен насць і да бры ня. Умен не тан ца ваць? Не 

аба вяз ко ва, — усмі ха ец ца. — Але для мя не 

іс тот на, каб ма ла ды ча ла век па ва жаў маё 

хо бі».

Ця пер пры га жу ня рых ту ец ца да між на-

род на га эта пу кон кур су «Ка ра ле ва Вяс на». 

Ён прой дзе ле там у Мін ску. Ма рыя не вы-

клю чае, што ў 2020 го дзе па спра буе па зма-

гац ца за ка ро ну «Міс Бе ла русь». А дзяў ча-

там ра іць за ста вац ца са бой і іс ці на пе рад 

да сва ёй мэ ты.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
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