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Бе ла русь — гэ та мы!Бе ла русь — гэ та мы!

БА РА НА ВІ ЧЫ 
ПРЫ НЯ ЛІ 
ВЯ ЛІ КАЕ 
СВЯ ТА 

МО ЛА ДЗІ
Дзве ты ся чы юна коў і дзяў чат з усёй 

Брэсц кай воб лас ці 26 ве рас ня са бра-

лі ся ў Ба ра на ві чах на ма ла дзёж ны фо-

рум «Бе ла русь — гэ та мы!». Прад стаў-

ля лі ма ла дое па ка лен не на фо ру ме 

школь ні кі, сту дэн ты, ма ла дыя спе цы я-

 ліс ты, якім не абы яка вы лёс кра і ны.

Ад кры ва ючы свя точ ны кан цэрт, пер шы 

сак ра тар Цэнт раль на га ка мі тэ та БРСМ, 

член Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Дзміт рый ВА РА НЮК за чы таў пры ві-

таль нае сло ва ўдзель ні кам фо ру му ад Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі: «За га ды не за леж нас ці мы 

па бу да ва лі пры го жую, су час ную, кам форт-

ную кра і ну. Нам ёсць чым га на рыц ца. І ўклад 

бе ла рус кай мо ла дзі ў агуль ную спра ву ве лі-

зар ны. Та му што вы на раў не са ста рэй шы мі 

па ка лен ня мі кож ны дзень ства ра е це су час-

насць і бу ду чы ню бе ла рус ка га на ро да. Па-

дзеі апош ніх тыд няў па ка за лі, які мі крох кі мі 

мо гуць быць мір і зго да ў гра мад стве, ка лі 

кі ра вац ца раз бу раль ны мі ідэ я мі, на вя за ны-

мі звон ку. Але мы ні пе рад кім не ўста нем 

на ка ле ні, як не схі лі лі ся пе рад во ра гам у 

га ды вай ны ге роі Брэсц кай крэ пас ці, на шы 

сал да ты-пе ра мож цы. Мы ве да ем ца ну сва-

бо дзе і не за леж нас ці, лю бім сваю кра і ну, 

яна ў нас ад на, і ін шай та кой ня ма і не бу дзе. 

Бе ла русь — гэ та мы, а нас боль шасць».

Пад час фо ру му ў ба ра на віц кім ля до вым 

па ла цы пра ца ва лі тэ ма тыч ныя пля цоў кі, 

пры све ча ныя асноў ным на прам кам дзей-

нас ці БРСМ. На пля цоў цы «Бе ла русь — кры-

ні ца на тхнен ня» бы ла ство ра на вы стаў ка 

най леп шых ра бот кон кур су «Сэлфі&фота 

з вы шы ван кай». На плат фор ме «Пра ца — 

кру та» бы лі прад стаў ле ны знач кі і фор мы 

ўдзель ні каў бу дат ра даў роз ных га доў. Аб 

сва ёй дзей нас ці гас цям пля цоў кі рас каз ва лі 

чле ны ма ла дзёж на га атра да ахо вы пра ва па-

рад ку «Аль фа» Ба ра на віц ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та.

Цэнт раль най па дзе яй фо ру му стаў ад-

кры ты дыя лог прад стаў ні коў гра мад скіх 

аб' яд нан няў, дэ пу та таў і мо ла дзі рэ гі ё на. 

Удзель ні кі дыя ло гу вы ка за лі свае дум кі аб 

апош ніх па дзе ях у кра і не, праб ле мах мо ла-

дзі і іх вы ра шэн ні, аб мер ка ва лі мес ца ма-

ла до га па ка лен ня ў бу даў ніц тве бу ду чы ні 

Бе ла ру сі. Са мы мі «га ра чы мі» тэ ма мі ста лі 

раз мер ка ван не сту дэн таў, эфек тыў насць 

ор га наў са ма кі ра ван ня ў на ву чаль ных уста-

но вах, іль го ты для на ву чэн цаў. Дзміт рый 

Ва ра нюк па пра сіў ак ты віс таў не са ро мец ца 

пра па ноў ваць но выя ідэі і ра біць гэ та больш 

ак тыў на: «Наз ва фо ру му абра на не вы пад-

ко ва, Бе ла русь — гэ та мы. І ня хай у кож на га 

свае по гля ды і мер ка ван ні, іх трэ ба ву чыц ца 

па ва жаць. Сён ня ство ра ны ўсе ўмо вы для 

та го, каб вы маг лі рэа лі зоў ваць ся бе, гэ ты мі 

ўмо ва мі трэ ба толь кі ка рыс тац ца. Да вай це 

не бу дзем за ста вац ца ўба ку, мо ладзь па він-

на быць на пе ра да вой».

Спе цы яль на для па спя хо ва га вы ка нан ня 

гэ тай прось бы стар шы ня Ма ла дзёж на га 

са ве та (пар ла мен та) пры На цы я наль-

ным схо дзе Ягор МА КА РЭ ВІЧ прад ста віў 

ін тэр нэт-плат фор му «Рух УПЕ РАД». Рэ сурс 

пра цуе з лі пе ня і ўжо па спеў аб' яд наць ак-

тыў ных бе ла ру саў, якія ма юць ці ка выя ідэі 

для раз віц ця кра і ны. «У ін тэр нэ це не ка то рыя 

ка жуць аб тым, што хо чуць пе ра мен, але 

якіх ме на ві та, ска заць не мо гуць. Маг чы-

ма, ра зам у нас атры ма ец ца сфар му ля ваць 

кан струк тыў ныя пра па но вы, якія аба вяз ко ва

пры ня суць ка рысць», — ад зна чыў Ягор 

Ма ка рэ віч.

Фо рум «Бе ла русь — гэ та мы!» стаў вы-

дат най маг чы мас цю прад ста віць дзей насць 

Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо-

ла дзі, аб мя няц ца во пы там і па зна ё міц ца з 

ад на дум ца мі. Фо рум на гэ тым не за кан чва-

ец ца, пла ну ец ца, што ён пра цяг не збі раць 

ра зам ак тыў ную мо ладзь у кож ным рэ гі ё не 

кра і ны.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

25 ве рас ня ў На цы я наль ным прэс-

цэнт ры ў рэ жы ме ан лайн-кан фе рэн-

цыі прай шоў пер шы этап VІІІ Бе ла рус-

ка-ра сій ска га ма ла дзёж на га фо ру му, 

пры мер ка ва на га да VІІ Фо ру му рэ гі ё-

наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

У мін скай сту дыі са бра лі ся прад стаў ні кі 

Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла-

дзі, Ма ла дзёж най па ла ты пры Пар ла менц-

кім схо дзе Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, сту дэн ты 

і ма ла дыя на ву коў цы, прад стаў ні кі Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі. На ві дэа су вя зі 

з Маск вы бы лі прад стаў ні кі ра сій скіх ма ла-

дзёж ных ар га ні за цый, на прык лад аса цы я-

цыі гра мад скіх аб' яд нан няў «На цы я наль ны 

са вет ма ла дзёж ных і дзі ця чых аб' яд нан-

няў Ра сіі», Мі ніс тэр ства на ву кі і вы шэй шай 

аду ка цыі Ра сіі, Фе дэ раль на га агенц тва па 

спра вах мо ла дзі. Ра зам яны аб мер ка ва лі 

су час ныя па ды хо ды да збе ра жэн ня гіс та-

рыч най па мя ці аб Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

шля хі су праць дзе ян ня фаль сі фі ка цыі гіс-

то рыі, са праўд ных пры чын па чат ку Дру гой 

су свет най вай ны, яе тра гіч ных па дзей і пе-

ра мо гі над фа шыз мам. У цэнт ры раз мо вы 

бы лі так са ма пы тан ні ўдас ка на лен ня ма ла-

дзёж най па лі ты кі, па тры я тыч на га вы ха ван-

ня пад лет каў і дзя цей, аб ме ну до све дам у 

ар га ні за цыі по шу ка вых атра даў і г. д.

Агуль на вя до ма, што VІІ Фо рум рэ гі ё наў 

тра ды цый на пра хо дзіць пад эгі дай верх ніх 

па лат пар ла мен таў дзвюх кра ін — Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

і Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі. У гэ тай су вя зі вель мі 

да рэ чы пра гу ча лі пры ві тан ні стар шы ні Са-

ве та Рэс пуб лі кі На тал лі Ка ча на вай і стар-

шы ні Са ве та Фе дэ ра цыі Ва лян ці ны Мац ві-

ен кі ўдзель ні кам VІІІ Бе ла рус ка-ра сій ска га 

ма ла дзёж на га фо ру му.

У хо дзе ан лайн-кан фе рэн цыі была да-

ведзена ін фар ма цыя аб тым, што дзя ку ю-

чы на ма ган ням ма ла дых лю дзей Са юз най 

дзяр жа вы са бра ны сот ні і сот ні ўспа мі наў ве-

тэ ра наў і ві да воч цаў вай ны, ство ра ны цык-

лы пе ра дач, тэ ма тыч ныя ін тэр нэт-пар та лы, 

ся мей ныя прэ зен та цыі, вы да дзе ны дзя сят-

кі кніг і да па мож ні каў пра вай ну, на пі са ны 

бія гра фіч ныя на ры сы, пра ве дзе ны на ву ко-

ва-прак тыч ныя кан фе рэн цыі. І ў Бе ла ру сі, 

і ў Ра сіі раз гар ну ла ся маш таб ная ра бо та 

па рэ кан струк цыі пом ні каў і ма гіл за гі ну лых 

во і наў. Гэ тыя і ін шыя кра са моў ныя фак ты, 

па вод ле слоў пер ша га на мес ні ка мі ніст ра 

аду ка цыі Бе ла ру сі Іры ны Ста ра вой та вай, 

пе ра ка наў ча дэ ман стру юць адзін ства ма-

ла дых лю дзей Са юз най дзяр жа вы.

Стар шы ня Ма ла дзёж най па ла ты пры 

Пар ла менц кім схо дзе Са ю за Бе ла ру сі і Ра-

сіі Аляк сандр Лук' я наў пры вёў та кі факт. 

На пя рэ дад ні свят ка ван ня юбі лею Вя лі кай 

Пе ра мо гі ў ін тэр нэ це за ззя ла «Ліч ба вая 

зор ка». Гэ та між на род ны гіс то ры ка-куль-

ту ра ла гіч ны пра ект. Як ска заў Аляк сандр 

Лук' я наў, на гэ тым ін тэр нэт-пар та ле ка-

рыс таль ні кі мо гуць са ма стой на па поў ніць 

ін тэр ак тыў ную кар ту пом ні каў, рас па вес ці 

пра свой рэ гі ён, ге ро яў, якія аба ра ня лі кра і-

 ну ў той ня лёг кі час. За паў го да паў та ры

ты ся чы ма ла дых ад на дум цаў здо ле лі 

а бліч ба ваць звыш 360 па мят ных мес цаў: ад 

Кам чат кі да Ка лі нінг ра да. Пры чым, за ўваж-

це, больш 60 пра цэн таў та кіх абліч ба ва ных 

мес цаў зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 

Пра ект пла ну ец ца маш та ба ваць і на да лей, 

бо ён вы клі каў рэ за нанс і ці ка васць з бо ку 

гра мад ства.

У час ра бо ты пер ша га эта пу фо ру му Бе-

ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі і Ра-

сій скі са юз мо ла дзі да мо ві лі ся раз ві ваць 

су пра цоў ніц тва і на да лей.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

СВЯТ ЛО «ЛІЧ БА ВАЙ ЗОР КІ»
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Аб гэ тым рас ка за ла на 

су стрэ чы з ма ла ды мі 

пе да го га мі на мес нік 

стар шы ні Шчу чын ска га 

рай вы кан ка ма Але на 

ПА СЮ ТА. Па ляп шэн не 

жыл лё вых умоў вя дзец ца 

ў рам ках ра ён най 

пра гра мы па ра бо це

з ма ла ды мі 

спе цы я ліс та мі.

У пра гра ме за дзей ні ча ны 

ўсе на мес ні кі стар шы ні рай вы-

кан ка ма. У кож на га з іх — свая 

га лі на. На прык лад, у Але ны Па-

сю ты, якая ку ры руе са цы яль-

ную сфе ру, боль шасць ма ла дых 

спе цы я ліс таў — гэ та пе да го гі. 

Та му су стрэ чы з імі ста лі тра ды-

цый ны мі. Сё ле та ў ра ён на кі ра-

ва на 35 ма ла дых на стаў ні каў.

Усе ва кан сіі за поў не ны. Але 

ад на спра ва — за поў ніць ва-

кан сіі, і ін шая — за ма ца ваць 

ма ла дых спе цы я ліс таў на сва іх 

ра бо чых мес цах. Та му ў ра ё-

не рас пра ца ва на спе цы яль ная 

пра гра ма. Асаб лі вая ўва га ад-

да ец ца перс пек тыў ным рэ зер-

вам кад раў. Не за ста юц ца па-за 

ўва гай і бы та выя ўмо вы. Уво гу-

ле, гэ ты ас пект са мы на дзён ны, 

та му і вы ра ша ец ца ў пер шую 

чар гу. Як рас ка за ла на мес нік 

стар шы ні рай вы кан ка ма, рых-

ту юц ца да зда чы 12 ква тэр. 

Пер ша чар го вым бу дзе вы дзя-

лен не жыл ля ма ла дым спе цы-

я ліс там. За раз вя дзец ца по шук 

маг чы мас ці крэ ды та ван ня.

— У най блі жэй шы час мы 

рых ту ем да зда чы дом — жыл-

лё ка мер цый на га най му. У пер-

шую чар гу ква тэ ры атры ма юць 

ма ла дыя спе цы я ліс ты — гэ та 

дзяр жаў ная па лі ты ка, — пад-

крэс лі ла пад час су стрэ чы Але на 

Па сю та. — Дом ужо ад ра ман та-

ва ны, га то вы, ёсць мэб ля і бы-

та вая тэх ні ка. Нам важ на, каб 

ін ша га род нія, якія на кі ра ва ны 

ў ра ён, так са ма тут за ста лі ся, 

ства ры лі сям'ю і пус ці лі ка ра ні. 

А бы та выя ўмо вы не па він ны 

ад цяг ваць ува гу ад пра фе сій-

най дзей нас ці.

Да рэ чы, пад час су стрэ чы з'я-

віў ся і прэ тэн дэнт на та кое жыл-

лё. Ця пер ма ла ды пе да гог пра-

жы вае ў ін тэр на це, умо вы ў якім 

яе не за да валь ня юць. Дзяў чы не 

па абя ца лі, што пы тан не бу дзе 

вы ра шац ца на па ся джэн ні жыл-

лё вай ка мі сіі.

Ува га да ма ла до га пе да га гіч-

на га кор пу са не вы пад ко вая. На 

дум ку Але ны Па сю ты, пе да го га 

з вя лі кім ста жам, гэ та ўні каль-

ная пра фе сія, а мо жа на ват і 

мі сія. Бо на стаў нік су пра ва джае 

дзі ця, да па ма гае яму ся бе рэа-

лі за ваць. Та му важ на, каб ма-

ла дыя спе цы я ліс ты ад чу лі пад-

трым ку і ўва гу да ся бе. Пер шыя 

кро кі заў сё ды скла да на ра біць, 

тым больш у та кой ад каз най 

пра фе сіі. Ма ла дыя спе цы я ліс-

ты рас ка за лі, што амаль за ўсі мі 

за ма ца ва ны ста рэй шыя пе да-

го гі, да якіх мож на звяр нуц ца 

з лю бым пы тан нем і аб мер ка-

ваць лю бую сі ту а цыю. Тыя, хто 

ад пра ца ваў год, па дзя лі лі ся 

сва і мі ўра жан ня мі. Хтось ці на-

ву чыў ся зна хо дзіць кам пра мі сы 

з вуч ня мі, хтось ці — спа кой на 

ўспры маць кры ты ку, ка мусь ці 

ўда ло ся пе ра маг чы свае стра-

хі... І ні хто па куль не рас ча ра-

ваў ся ў пра фе сіі.

— Важ на, каб ма ла дыя пе-

да го гі, і ўво гу ле спе цы я ліс ты, 

якія па чы на юць тут свой пра-

цоў ны шлях, ад чу лі пад трым ку 

ўла д. Та му мы кла по цім ся, каб 

у пер шую чар гу бы ло жыл лё, і 

по тым — маг чы масць пра фе-

сій на га і асо бас на га рос ту, — 

га во рыць Але на Па сю та.

Пад час ад кры та га дыя ло га 

ма ла дыя спе цы я ліс ты змаг лі 

за даць свае пы тан ні да тыч на 

га рад ско га ўлад ка ван ня. На-

прык лад, пе да го гаў ці ка ві ла, ці 

бу дуць у го ра дзе пля цоў кі для 

скей тэ раў і рай дэ раў, а так са ма 

вар каў ты. У Шчу чы не ня ма ла 

стар ша клас ні каў, якія хо чуць 

ад точ ваць сваё май стэр ства 

на спе цы яль на аб ста ля ва ных 

пля цоў ках. Па куль гэ та ад бы-

ва ец ца на га рад ской пло шчы, 

ка ля рай вы кан ка ма.

— Што да ты чыцца вар каў таў, 

та кая пля цоў ка ёсць на тэ ры то-

рыі пер шай шко лы-гім на зіі, дзе 

зай ма ец ца больш за ты ся чу 

вуч няў. Пла ну ем уста на віць та-

кія ж ка ля дру гой і трэ цяй школ, 

дзе шмат мо ла дзі, так са ма ў 

аг ра га рад ках яны бу дуць, — 

па ве да мі ла на мес нік стар шы ні 

рай вы кан ка ма. — Бу дзе раз гле-

джа на пы тан не і па скейт-пля-

цоў ках.

Уво гу ле мяс цо выя ўла ды ча-

ка юць іні цы я тыў і ад ма ла дых 

спе цы я ліс таў. У гэ тым сэн се 

вар та звяр нуц ца да еў ра пей-

скіх пра ек таў. Да рэ чы, ця пер у 

Шчу чы не ідзе рэа лі за цыя ад на-

го з та кіх — па рэ кан струк цыі 

школь на га ста ды ё на. Та кі ж 

пра ект мож на бы ло б пра па на-

ваць і па бы лым пар ку ат рак-

цы ё наў, які пус туе. Іні цы я ты ва 

ма ла дых маг ла б вяр нуць яго 

да жыц ця, ства рыць са праўд-

ную зо ну ад па чын ку для дзя цей 

і да рос лых.

— Кож ны мо жа прый сці з 

іні цы я ты вай. Гэ та да ты чыцца і 

на стаў ні каў пра цоў на га на ву-

чан ня, якія ра зам з дзець мі мо-

гуць зра біць што-не будзь і для 

го ра да. Ма тэ ры я лам ула ды га-

то вы да па маг чы, — за пэў ні ла 

Але на Па сю та.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

Быт не на апош нім мес цы
У Шчу чы не рых ту ец ца да зда чы 12-ква тэр ны дом для ма ла дых спе цы я ліс таў
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