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Рух ад сэр цаРух ад сэр ца

Ма лень кія кро кі да да бры ні — вя лі кая 

спра ва. Так лі чыць трэ ця курс ні ца Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га эка на міч на га 

ўні вер сі тэ та Ва ле рыя КА ВАЛЕЎ СКАЯ. 

Гэ тая дум ка яшчэ ў шко ле ста ла для 

яе сты му лам, каб пад ацца ў ва лан-

цё ры Чыр во на га Кры жа, а паз ней — 

у ва лан цёр скую ка ман ду Socіal 

Weekend. Ня даў на Ва ле рыя, дзя ку-

ючы пе ра мо зе ў кон кур се, які ла дзі лі 

ка ар ды на цый ны са вет па аду ка цыі ў 

ін та рэ сах устой лі ва га раз віц ця Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі і яго парт нё ры, ста-

ла Ма ла дзёж ным па слом Мэт устой-

лі ва га раз віц ця (МУР).

«Мне заў сё ды ха це ла ся да па ма гаць лю-

дзям, — ус па мі нае дзяў чы на, — та му ў 

дзя вя тым кла се ў род най Лі дзе я і прый шла 

ў Чыр во ны Крыж. Мы збі ра лі гро шы для 

выхаванцаў з дзі ця чых да моў і праб лем ных 

сем' яў, раз во зі лі на ва год нія па да рун кі...»

Ка лі Ле ра па сту пі ла ва ўні вер сі тэт, то 

вы ра шы ла пра доў жыць ва лан цёр скую 

спра ву і пай шла ў ка ман ду Socіal Weekend. 

Тут яна не толь кі да па ма га ла ла дзіць ме ра-

пры ем ствы, але і на тхня ла ся са ма, слу ха-

ю чы ка рыс ныя лек цыі: як пра соў ваць свой 

пра ект, як ства раць ла га тып... А так са ма 

ка му ні ка ва ла з гас ця мі і ўдзель ні ка мі кон-

кур саў. «Я ду ма ла: якія ў іх цу доў ныя ідэі! 

І за ха це ла ся са мой зра біць свет кры шач ку 

леп шым», — ус па мі нае дзяў чы на.

А пер шай спро бай ста ла для Ва ле рыі 

ар га ні за цыя ўлас на га ме ра пры ем ства: як 

па чаць бу да ваць кар' е ру, ка лі ты сту дэнт? 

У якас ці лек та ра яна за пра сі ла пі яр-ме-

не джа ра «Пра ца Тут.бай» Ган ну Ша гун. 

За рэ гіст ра ва ла ся трыц цаць пяць ча ла век, 

прый шло двац цаць. Ле ра на та кую аў ды то-

рыю і не спа дзя ва ла ся, та му вы ні ка мі бы ла 

за да во ле на. Ды і слу ха чы дзя ка ва лі: ін фар-

ма цыя ака за ла ся для іх ка рыс най.

Пас ля дзяў чы на за ха пі ла ся пра ек там «Жы-

вая біб лі я тэ ка», дзе не па доб ныя на ін шых лю-

дзі рас па вя да юць свае жыц цё выя гіс то рыі.

— Я раз маў ля ла з ты мі, ка го аб ра жа-

юць, не ўспры ма юць з-за не звы чай най 

знеш нас ці, све та по гля ду, — ка жа Ле ра. — 

Прый шла да до му і вель мі доў га ду ма ла. 

Мой свет прос та пе ра ку ліў ся! Тыя стэ рэа-

ты пы, што іс на ва лі ў га ла ве, не тое каб 

знік лі, але я па ча ла зу сім па-ін ша му ста віц-

ца да лю дзей. Усвя до мі ла: ка лі ча ла век не 

та кіх све та по гля ду і ўяў лен няў пра жыц цё, 

як ты, гэ та не зна чыць, што ён дрэн ны. 

А яшчэ я зра зу ме ла, што не ўсе лю дзі ў нас 

та кія та ле рант ныя, як пры ня та лі чыць.

Так у Ва ле рыі на ра дзі ла ся ідэя ства-

рыць ме ды яп ра ект, які бу дзе раз бу раць 

вя до мыя стэ рэа ты пы. З ім дзяў чы на за-

ня ла дру гое мес ца ў кон кур се гран таў ад 

кам па ніі «Ак ты віа». Мо та му яна і вы ра шы-

ла не кі даць ідэю і, як толь кі да ве да ла ся 

пра кон курс МУР, па ча ла рас каз ваць пра 

свой пра ект, вы браў шы ад ну з сям нац ца ці 

тэм — «Мір, пра ва суд дзе і эфек тыў ныя ін-

сты ту ты». І ся род 252 удзель ні каў кон кур су 

ста ла ад ной з пе ра мож цаў.

— Больш за ўсё ха чу, каб на ша гра-

мад ства бы ло мі ра лю бі вым, — ка жа Ва-

ле рыя. — Лю дзі не па він ны жыць у стра ху 

з-за маг чы май дыс кры мі на цыі па ко ле ры 

ску ры, све та по гля дзе, ве ра выз нан ні... 

Я су праць гвал ту. Ві дэа, якія збі ра ю ся 

ства рыць, да па мо гуць пра дэ ман стра ваць 

гра мад ству но выя маг чы мас ці. Ма і мі ге-

ро я мі, на прык лад, мо гуць стаць ак ты віст 

Аляк сандр Аў дзе віч, які за пус ціў пра ект 

«Ін клю зіў ны ба рыс та», ці Дзя ніс Ва сі ле віч 

з пра ек там «Асаб лі вы па ды ход», дзе адап-

та ва ны вод ныя эк стрэ маль ныя ві ды спор ту 

для лю дзей з ін ва лід нас цю...

Ле ра ра зу мее: цал кам па зба віц ца ад 

стэ рэа ты паў не маг чы ма. Але вель мі хо ча 

зра біць так, каб лю дзі пры хіль на ўспры ма лі 

чу жое мер ка ван не, не ста ві лі ся да ін шых 

з агрэ сі яй. І ве рыць у тое, што ў яе гэ та 

атры ма ец ца.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

На ма гіст ра лі 
вы бе руць 
Міс і Лі да ра

Кон курс пад ад най мен най наз вай упер-

шы ню прой дзе на Бе ла рус кай чы гун-

цы. За га лоў ны ты тул бу дуць зма гац ца 

шэсць пар. Пры го жыя, энер гіч ныя, да-

пыт лі выя хлоп цы і дзяў ча ты ва ўзрос-

це да 31 го да пра дэ ман стру юць свой 

та лент, твор чыя здоль нас ці і ін тэ ле кту-

аль ны па тэн цы ял.

Гэ та прад стаў ні кі са мых роз ных чы гу нач-

ных пра фе сій, якія змаг лі за рэ ка мен да ваць 

ся бе з най леп ша га бо ку на сва ім ра бо чым 

мес цы, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі. 

Бу дзе прад стаў ле на па ад ной па ры ўдзель ні-

каў, якая пе ра маг ла ў ад бо рач ным ту ры, ад 

кож на га ад дзя лен ня.

Кон курс бу дзе пра во дзіц ца ў пяць эта паў. 

Пач нец ца ён з дэ фі ле ўдзель ні каў «Мой ад-

рас не дом і не ву лі ца, мой ад рас — сталь ная 

ма гіст раль». За тым кан кур сан ты вы ка на юць 

кан цэрт ны ну мар з ка лек ты вам ама тар скай 

мас тац кай твор час ці (этап «У твор чай са-

друж нас ці»). Удзель ні кам так са ма трэ ба бу дзе 

вы зна чыць, які вя до мы ку ток кра і ны ці пом нік 

ар хі тэк ту ры бу дзе па ка за ны на эк ра не і рас-

ка заць пра яго (этап «Па мяс ці нах Бе ла ру сі»). 

Пад час пра вя дзен ня эта пу «Кар на вал збі рае 

сяб роў» ад бу дзец ца дэ фі ле ў кар на валь ных 

кас цю мах і іх аба ро на. За вер шыц ца кон курс 

фо та се сі яй удзель ні каў у вя чэр ніх убо рах.

Пе ра мож цы кон кур су ста нуць ула даль ні ка-

мі га на ро вых зван няў «Міс Бе ла рус кай чы гун-

кі» і «Лі дар Бе ла рус кай чы гун кі», так са ма ім 

бу дуць уру ча ны дып ло мы і па мят ныя пры зы.

Што га до вая тра ды цыя вы бі раць Міс і Лі да-

ра на ра дзі ла ся ў Мін скім ад дзя лен ні БЧ сем 

га доў та му. Уліч ва ю чы асаб лі вую па пу ляр-

насць гэ та га кон кур су, сё ле та бы ло пры ня та 

ра шэн не пра вес ці яго ся род ра бот ні каў усёй 

Бе ла рус кай чы гун кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Бы ва ла, пры яз джаю ў сэр-

віс, а там з не да ве рам пы та юц ца: 

«Дзяў чы на, вы і ёсць ме хат ро нік?» 

Ад каз ваю: «Так». Але ба чу па ва-

чах, што да мя не ста вяц ца не сур'-

ёз на. Ка лі шу ка ла, дзе прай сці 

прак ты ку, усю ды ад маў ля лі. Маў-

ляў, ня ма мес ца або «Мы ха це лі б 

на ра бо ту хлоп ца, пра бач це». Не 

ра зу мею, як тое, што я дзяў чы-

на, мо жа паў плы ваць на якасць 

вы ка на ных за дач?! Ка лі ў мя не 

амаль што апус ці лі ся ру кі, з'я ві ла-

ся кам па нія вы со ка тэх на ла гіч ных 

ві зу аль ных ра шэн няў Hologram. 

З ёй я су пра цоў ні чаю да гэ туль і 

пла ную ту ды іс ці пра ца ваць пас ля 

за кан чэн ня ка ле джа. Ці ка ва, што 

ка лі за пра сі лі на су моўе ў кам па-

нію, я... спаз ні ла ся. Але мне да лі 

дру гі шанц, і ця пер кож ны дзень я 

да вод жу сва і мі вы ні ка мі, што маё 

зна хо джан не ў ка лек ты ве не мар-

нае, — га во рыць Са ша.

Ка ледж даў доб рую ба зу для 

раз віц ця ў пра фе сіі. На за ня тках 

дзяў чы на ста ра ла ся ўваб раць у ся-

бе як ма га больш ве даў, і ця пер ёй 

лёг ка пры мя няць іх на прак ты цы.

— Кож ны мо жа вы явіць і раз-

віць у са бе ме на ві та тыя на вы кі, 

якія яму па трэб ныя. Я ха це ла на-

ву чыц ца — і ў мя не атры ма ла ся! 

На ву чо бу ў мя не заў сё ды ёсць час. 

А вось на бес сэн соў ныя су стрэ чы і 

раз мо вы — не. Су ты ка ю чы ся кож-

ны дзень з но вы мі за да ча мі, ста ла 

больш спа кой на ста віц ца да мно гіх 

рэ чаў, ца ніць сваю пра цу. Я ад кры-

ты ча ла век, ма гу без са рам лі вас ці 

звяр нуц ца па па ра ду да ста рэй шых 

ка лег або на ват не зна ё мых лю-

дзей, — дзе ліц ца су раз моў ні ца.

Аляк санд ра рас каз вае, што 

звы чай на дзень у яе па чы на ец ца 

а сё май га дзі не ра ні цы, а за кан-

чва ец ца апоў на чы. За гэ ты час 

дзяў чы на па він на па пры сут ні чаць 

на па рах, ад зна чыць ад сут ных (яна 

яшчэ і ста рас та гру пы), пра ве рыць 

пош ту па ра бо це, пры ехаць у офіс, 

вы ка наць тэр мі но выя за да чы, пра-

ве рыць стан аб ста ля ван ня, за якое 

яна ад каз вае. Са ша са праў ды 

пры яздж ае да до му ноч чу...

— На ву чо бе і ра бо це бы ваю 

час цей, чым до ма. Ча сам па спя-

ваю па спаць толь кі ча ты ры га дзі-

ны за су ткі. Але гэ та не за сму чае, 

мне па да ба ец ца! Каб усё па спець, 

ка рыс та ю ся пра гра ма мі для ар га-

ні за цыі свай го ча су, не за бы ваю і 

пра роз ныя сты ке ры, раз дру ка ва-

ныя спі сы за дач на най блі жэй шы 

час. Імк ну ся не спя шац ца без пры-

чы ны, бо праз гэ та мож на да пус-

ціць па мыл кі ў ра бо це.

— Зда ец ца, у ця бе зу сім ня ма 

воль на га ча су...

— А вось і не ад га да лі! Маё за-

хап лен не — кон ны спорт. Так са ма 

зай ма ю ся тан ца мі, па спя ваю гля-

дзець се ры я лы і чы таць кні гі, су стра-

кац ца з сяб ра мі і на ват пі саць вер-

шы (па чы нае за чыт ваць мне адзін 

з іх. — Аўт.). Я ча ла век, які не лю-

біць ся дзець на ад ным мес цы, мне 

хо чац ца раз ві вац ца ў роз ных кі рун-

ках. На вык у ма ля ван ні ёсць — доб-

ра, кро чым да лей. У арт-мас тацт-

ве на бы ваю во пыт за раз, а да лей 

ха чу ўклю чыц ца ў сфе ру эка но мі кі, 

кі ра ван ня і ме недж мен ту. Ха чу на-

га даць усім: у све це шмат маг чы-

мас цяў, прос та вы бе ры це пэў ны кі-

ру нак, будзь це мэ та на кі ра ва ныя — 

і пос пех прый дзе да вас!

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

«НЕ ЖА НО ЧАЯ» 
СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАСЦЬ...

Пад пе ра стук ко лаўПад пе ра стук ко лаў

Пе ра маг чы 
ў са бе стэ рэа ты пы

Да вед ка
Мэ ты Устой лі ва га раз віц ця — сям нац-

цаць мэт Пра гра мы раз віц ця ААН, якія 

скі ра ва ны на вы ра шэн не пэў ных пы тан-

няў: ска ра чэн не ўзроў ню бед нас ці, го ла-

ду, хва роб, ген дар най ня роў на сці, а так-

са ма на ба раць бу са змя нен нем клі ма та, 

за ха ван нем эка сіс тэм су шы і г. д.

Дык што ж та кое ме хат ро-

ні ка? Гэ та па сва ёй сут нас ці 

да стат ко ва скла да ная пра фе-

сія, якая аб' яд ноў вае ве дан не 

элект ро ні кі, гід раў лі кі і пнеў ма-

ты кі ў аб слу гоў ван ні вы со ка тэх-

на ла гіч на га аб ста ля ван ня. Та кія 

спе цы я ліс ты сён ня вост ра за-

па тра ба ва ныя ў ма шы на бу да-

ван ні, ра дыё тэх ні цы, хар чо вай 

пра мыс ло вас ці. З улі кам паў-

сюд на га ўка ра нен ня ў вы твор-

часць ме хат рон ных сіс тэм гэ та 

пра фе сія па тра буе да лей ша га 

раз віц ця і ўдас ка на лен ня.

«Не ра зу мею, як тое, 
што я дзяў чы на, 
мо жа паў плы ваць на якасць 
вы ка на ных за дач?!»


