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Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

Ад май стар-кла са, на пэў на, 

мно гія ча ка лі неш та на кшталт уро-

ка ў шко ле. Але звы чай на, ба наль-

на і прос та — не пра гэ та ме ра пры-

ем ства. Удзель ні кі зай ма лі мес цы 

ў за ле пад муль цік-гіс то рыю, у 

якім буль ба рас каз ва ла, ад куль 

яна ўзя ла ся. По тым на эк ра не з'я-

 віў ся га лоў ны тэх ніч ны ды рэк тар

кам па ніі velcom Крыс ці ян ЛА КЕ,

які на тхніў школь ні каў на плён ную 

пра цу: «На ша бу ду чы ня — за та-

кой мо лад дзю, як вы! Слу хай це

адно ад наго, раз ві вай це ся і кі дай це 

са бе вы клік. Ру хай це ся на пе рад, 

будзь це лі да ра мі свай го па ка лен-

ня і да па ма жы це нам, да рос лым, 

спра віц ца з гэ тым рыт мам, а маг-

чы ма, і па ско рыць яго».

За тым ува гу пад лет каў за ха піў 

Дзміт рый Смір ноў (на здым ку). Ён 

рас ка заў пра асноў ныя прын цы пы 

якас най і жы вой прэ зен та цыі, а так-

са ма рас тлу ма чыў пра ві ла ча ты рох

«с»: сваё, скан дал, сен са цыя, смех — 

эле мен ты, які мі стап ра цэнт на

мож на пры ва біць аў ды то рыю. Пры-

кла да мі з'яў ля юц ца Стыў Джобс і 

Ілан Маск — не толь кі вы на ход ні кі, 

але і вы дат ныя пра моў цы.

Школь ні кі бы лі ак тыў ныя, ба-

дзё рыя і жва выя, па ды ма лі ру кі 

і не ба я лі ся вы каз вац ца. Пад час 

май стар-кла са яны ста ра лі ся ра-

за брац ца, што та кое ідэя, пра па-

ноў ва лі свае ва ры ян ты, як вы ка-

рыс тоў ваць бу дзіль нік-ка ва вар ку, 

ага ро джу-люс тэр ка, шчот ку на 

пуль це ад гуль ня вой пры стаў кі...

Больш за ўсё стар ша клас ні каў 

ура зіў і на тхніў на крэ а тыў хат ні 

па рсю чок. Ім бы ла па стаў ле на за-

да ча — пра рэ кла ма ваць мі ні-пі га. 

Вы каз ва лі ся ары гі наль ныя і вя сё-

лыя ідэі. Так, да плю соў па рсюч-

ка школь ні кі ад нес лі яго не вя лі кі 

па мер, ад сут насць шэрс ці, якую 

па кі да юць кош кі і са ба кі, і спо саб... 

на пу жаць гас цей. Ад на з дзяў чат 

пра па на ва ла на быць яго дзе ля 

пад трым кі ве ге та ры ян ства — як 

хат ня га га да ван ца.

Ідэі, прад стаў ле ныя на кон курс, — 

не стан дарт ныя, не паў тор ныя і 

раз на стай ныя. На прык лад, дзе-

ся ці клас ні ца ста ліч най гім на зіі 

№ 30 На сця Шы ра коў ская вы ра-

шы ла звяр нуць ува гу на праб ле му 

аў тыз му:

— Ці ка васць да гэ тай тэ мы ў мя-

не з'я ві ла ся яшчэ ў дзя цін стве, — 

пры зна ла ся дзяў чы на, — мне так-

са ма ха це лі па ста віць ды яг наз «аў-

тыч нае рас строй ства», бо я доў га 

не раз маў ля ла. На мой по гляд, у 

нас не вель мі раз бі ра юц ца ў гэ-

тай праб ле ме. Ка лі пад ле так хо ча 

стаць пра гра міс там, яму ка жуць: 

«Не, ты мо жаш стаць толь кі ага-

род ні кам, бо ты аў тыст!» Так са ма 

я на зі раю за сы нам ма мі най сяб-

роў кі, аў тыс там. Ка лі звы чай ных 

дзя цей про сяць на зваць жы вёл, 

яны пры гад ва юць ка та, са ба ку, 

во жы ка... А хлоп чык пі ша на па-

пе ры «ры ба-меч», пры чым з дэ-

фі сам, без мяк ка га зна ка — ад па-

вед на ар фа гра фіч ным пра ві лам. 

Гэ та пры му шае мя не ду маць, што 

ў дзя цей-аў тыс таў не ніз кія ін тэ-

ле кту аль ныя здоль нас ці, а зу сім 

на ад ва рот. Ду маю, у іх ёсць па тэн-

цы ял, які трэ ба раз ві ваць.

Ідэя вуч ня 10 кла са За мас тоц-

 кай ся рэд няй шко лы Іва на Тры пу за — 

ства рыць аку ля ры ці лін зы, якія

сфа та гра фу юць на ва кол ле так, як 

мы яго ба чым, та му што су час ныя 

фо та здым кі не да юць тую ж якасць 

ус пры ман ня, як на шы во чы.

...На ступ ныя май стар-кла сы 

«Май стэр ства вы ступ лен ня» і 

«Май стэр ства лі да ра» прой дуць 

у снеж ні і сту дзе ні. Пад час іх 

удзель ні кі пач нуць рэа лі зоў ваць 

свае ідэі: за піс ваць ві дэа ро лі кі ў 

вы гля дзе май стар-кла са, дэ ба таў 

ці дыс ку сіі. У фі нал бу дуць вы бра-

ныя толь кі дзе сяць ча ла век. Яны 

атры ма юць маг чы масць пра ца-

ваць з най леп шы мі мен та ра мі і 

прад ста вяць свае прэ зен та цыі на

кан фе рэн цыі TEDxYouth@Mіnsk 

у маі 2019 го да.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Дзе ла вую драў ні ну ў 

ляс га се за куп ляе ка ля 

40 ар га ні за цый. Дро вы за-

каз вае, апроч уста ноў, яшчэ 

і на сель ніц тва. Ка лі вяс ко-

вец хо ча сам на рых та ваць іх 

на зі му, то так са ма па ві нен 

звяр нуц ца ў ляс ніц тва.

— Мы едзем на ўчас так, 

тач ку ем дрэ вы (за мя ра ем іх 

дыя метр, каб по тым раз лі-

чыць аб' ём ле са ма тэ ры я лу), 

на пра ця гу ад на го-двух дзён

афарм ля ем да ку мен ты. 

А пас ля со чым, каб усё бы ло

зроб ле на па пра ві лах і ча ла-

век не ўзяў ліш ня га, — тлу ма-

чыць нам ню ан сы Дзміт рый.

За не за кон ную вы сеч ку 

да вя дзец ца пла ціць штраф, 

а так са ма кам пен са ваць 

шко ду, на не се ную ляс но-

му фон ду. Су мы вя лі кія, 

але па ру шаль ні кі ўсё роў на 

ёсць — праў да, піль ныя мяс-

цо выя жы ха ры хут ка пра іх 

па ве дам ля юць.

Со чаць май стры і за 

тым, каб на сель ніц тва не 

зво зі ла ў лес смец це. Для 

гэ та га ста вяць фо та паст-

кі. Дзміт рый пры гад вае, як 

ня даў на зла ві лі муж чы ну, 

які пры цяг нуў цэ лы пры чэп 

хла му. Доб ра, што вы гру зіць 

не па спеў, — ад пра ві лі яго 

вез ці ўсё на звал ку. Хло пец 

дзе ліц ца на зі ран ня мі: звы-

чай на вы кі нуць смец це не па 

пра ві лах спра бу юць дач ні кі. 

Мяс цо выя жы ха ры больш 

бе ра гуць лес.

По бач з бу дын кам ляс ніц-

тва ста іць аку рат ны драў ля-

ны до мік. Тут у спе цы яль най 

«па рыл цы» су шаць шыш кі. 

За раз як раз па чаў ся се зон 

іх збо ру.

— Атры ма нае на сен не по-

тым пе ра да юць у га да валь-

ні кі. А ў цяп лі цах ляс ніц тва 

вы рошч ва юць дэ ка ра тыў-

ныя дрэ вы, — пра во дзіць 

для нас ка рот кі эк скурс 

Дзміт рый.

Кло па таў у май стра ле-

су ха пае ў лю бую па ру го-

да. Вяс ной ідзе на рых тоў ка 

бя ро за ва га со ку. А з кра-

са ві ка па каст рыч нік — на-

зі ран не за па жар най бяс-

пе кай. Ра бот ні кі дзя жу раць 

на мес цы з вась мі га дзін 

ра ні цы да дзе ся ці ве ча ра. 

Пры ма юць па ра цыі па ве-

дам лен ні ад МНС і зван кі 

ад вяс коў цаў.

— У вы пад ку ча го боч ка 

з ва дой і кі роў ца заў сё ды 

на па га то ве. Сур' ёз ных па-

жа раў у на шым ляс ніц тве, 

ка жуць, даў но не бы ло, — 

за ўва жае Дзміт рый.

На пра цы яму да во дзіц-

ца пры маць і зван кі тых, хто 

за блу дзіў. Каб пад ка заць, як 

вый сці з гу шча ру, хло пец 

про сіць іх знай сці якое-не-

будзь ха рак тэр нае мес ца. 

Бы вае, ча ла век аказ ва ец ца 

по бач з шыль дай, дзе на пі-

са ны аб ход лес ні ка, — та ды 

яго ляг чэй са ры ен та ваць.

Ко зыр скае ляс ніц тва зай-

мае пло шчу ў 11 ты сяч гек-

та раў. Для яе аб' ез ду ёсць 

два УАЗі кі. Але ха дзіць 

пеш шу ўсё роў на да во дзіц-

ца шмат. Дзміт рый быў да 

гэ та га га то вы — тым больш 

з яго спар тыў ным мі ну лым 

вя лі кія дыс тан цыі не страш-

ныя. У хлоп ца пер шы да-

рос лы раз рад па бія тло не і 

лыж ных гон ках. Ця пе раш ні 

май стар ле су на ват пла на-

ваў па сту паць у ву чы лі шча 

алім пій ска га рэ зер ву, але 

на па шы ра най мед ка мі сіі 

яго «за бра ка ва лі». Спа бор-

ніц твы з жыц ця Дзміт рыя, 

праў да, не знік лі. Ка лі ву-

чыў ся, вы сту паў за ўні вер-

сі тэт, сё ле та бу дзе бе гаць 

за ляс гас.

Ці ка вім ся, ці шмат у гэ-

тых мяс ці нах во дзіц ца звя-

роў. Хло пец ус па мі нае, што 

су стра каў і але няў, і ка зуль, 

і ліс. «Не ка то рыя на шы ра-

бот ні кі ла сёў ба чы лі, але 

мне па куль не трап ля лі ся.

Звя ры лю дзей не ба яц ца 

асаб лі ва — на 20 мет раў да іх 

па ды сці мож на. Ча сам на ват 

на УАЗі ку пад' яз джа еш —

ста яць, не ўця ка юць».

За роб кі ў ляс ніц тве вы со-

кія: май стар мо жа атры маць 

да 900 руб лёў. Для ма ла дых 

спе цы я ліс таў пра ду гле джа-

ны бо ну сы. На прык лад, па-

вы шэн не служ бо ва га акла-

ду на 20 пра цэн таў. Тым, хто 

пры яз джае з ін ша га ра ё на, 

да ец ца жыл лё — до мік по бач 

з бу дын кам ляс ніц тва. А ка лі 

ра бот нік аран дуе ква тэ ру, то 

яму част ко ва кам пен су юць 

вы дат кі — тры ба за выя ве-

лі чы ні (гэ та 73,5 руб ля).

Дзміт рый жы ве ў Ла гой-

ску ў здым най «ад нуш цы». 

Па яго сло вах, ад на па ка ё вую 

ква тэ ру з доб рым ра мон там і 

мэб ляй у рай цэнт ры звы чай-

на зда юць за 100—120 до ла-

раў у ме сяц, у гор шым ста не 

мож на знай сці і за 80.

Хло пец сам ро дам ад-

сюль. Лю біць гэ ты ці хі га-

ра док, хоць у ім прак тыч на 

ня ма за баў — на ват кі на тэ-

ат ра. Але ёсць і ін шая пры-

чы на, з-за якой ма ла ды спе-

цы я ліст вяр нуў ся на ма лую 

ра дзі му, — ка ха ная дзяў чы-

на. Па зна ё мі лі ся яны га доў 

сем та му, ка лі ву чы лі ся ў 

ад ной шко ле. А рас пі са лі ся 

зу сім ня даў на — у каст рыч-

ні ку. Ле там Дзі ма ва жон ка 

за кан чвае БДПУ імя Мак сі-

ма Тан ка, фа куль тэт па чат-

ко вай аду ка цыі, і так са ма 

вяр та ец ца на ад пра цоў ку ў 

рай цэнтр.

...На ды хаў шы ся хвой ным 

па вет рам, ад' яз джа ем у ста-

лі цу. А ма ла ды спе цы я ліст 

за ста ец ца на вар це пры ро-

ды: хут ка зі мо выя свя ты, і 

трэ ба піль на ваць, каб ма-

ла дзень кія ел кі су стрэ лі но-

вы год у ле се, а не ў чу жых 

да мах.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ла гой скі ра ён.

МАЙ СТАР 
ЛЕ СУ НЕ БА ІЦ ЦА!

Ха дзіць пеш шу ўсё 
роў на да во дзіц ца шмат. 
Дзміт рый быў да гэ та га 
га то вы — тым больш 
з яго спар тыў ным 
мі ну лым вя лі кія 
дыс тан цыі 
не страш ныя.

«Звя ры лю дзей не ба яц ца 
асаб лі ва — на 20 мет раў 
да іх па ды сці мож на. 
Ча сам на ват на УАЗі ку 
пад' яз джа еш — ста яць, 
не ўця ка юць».

Тэ ры то рыю ляс ніц тва Дзміт рый аб' яз джае на УАЗіку, 
але ха дзіць пеш шу так са ма да во дзіц ца шмат.

 Пад час тач ка ван ня дрэў.

ХО ЧАШ ЗМЯ НІЦЬ СВЕТ? 
ПАЧ НІ З... ПА РСЮЧ КА

Як ла гіч на і пры го жа га ва рыць, пра віль на вы бу доў ваць 

сваё вы ступ лен не, утрым лі ваць ува гу аў ды то рыі? Пра гэ та 

рас ка заў пад лет кам ра дыё вя ду чы, біз нес-трэ нер Дзміт рый 

СМІР НОЎ пад час ін тэр ак тыў на га май стар-кла са «Май стэр ства 

прэ зен та цыі», які быў ар га ні за ва ны кам па ні яй velcom у рам ках 

са цы яль на-аду ка цый на га пра ек та. У ім удзель ні ча юць 

больш як 800 стар ша клас ні каў з 236 на ву чаль ных уста ноў: 

ад ста лі цы, аб лас ных і ра ён ных цэнт раў да вяс ко вых школ 

і школ-ін тэр на таў. Пра ект velcom YOUTH дай шоў да са мых 

за ці каў ле ных і ма ты ва ва ных школь ні каў, якія пра па на ва лі 

ці ка выя ідэі, што па він ны змя ніць наш свет да леп ша га. 

Яго ад мет насць у тым, што ўся ка му ні ка цыя (ад па да чы за яў кі 

да прэ зен та цыі ў фі на ле) бу дзе вес ці ся на бе ла рус кай мо ве.

Са мым скла да ным для ма ла до га спе цы я ліс та 
ака за ла ся скла даць спра ва зда чы і за паў няць на клад ныя.


