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Ад на год камАд на год кам

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— БРСМ час та па раў ноў ва юць з кам са-
мо лам. Для прад стаў ні коў гэ тай ар га ні за цыі 
бы лі вель мі важ ныя та ва рыс касць, уза ем ная 
пад трым ка, якія, да рэ чы, і па сён няш ні дзень 
аб' яд ноў ва юць кам са моль цаў усіх ча соў...

— Кам са мол быў вель мі доб рай шко лай жыц-
ця, якая фар мі ра ва ла асо бу і пра фе сі я на ла. Моц-
ным бо кам гэ тай ма ла дзёж най ар га ні за цыі я лі чу 
сіс тэ му пад рых тоў кі і вы яў лен ня кад раў, вы раз-
ную струк ту ру і стро гую дыс цып лі ну. Гэ та бы ла 
вы дат ная шко ла лі да раў. І мы лі чым ся бе спад-
чын ні ка мі леп шых тра ды цый кам са мо ла. Адзін з 
кам са моль скіх брэн даў — сту дат ра даў скі рух — 
нам уда ло ся ад ра дзіць пры да па мо зе дзяр жа вы. 
Сту дат ра ды — уні каль ная з'я ва для за меж ных 
кра ін, дзе прак ты ку юц ца зу сім ін шыя па ды хо ды 
да пра цоў на га вы ха ван ня, там, дзе, у пер шую 
чар гу, раз ві ты ін ды ві ду а лізм. А сту дат рад — гэ та 
гра мад скае плюс аса біс тае. Я, але ўнут ры ка лек-
ты ву. Што ха ваць: мо ладзь сён ня хо ча за раб-
ляць, но вае па ка лен не да стат ко ва праг ма тыч нае, 
але сту дат рад — гэ та, най перш, ка лек ты вісц кія 
каш тоў нас ці. І яны зна хо дзяць вод гук у су час-
ных ма ла дых лю дзей. У мно гія сту дат ра ды на ват 
утва ра ец ца кон курс. Сён ня ў цэнт ры на шай ува гі 
зна хо дзіц ца ідэа ло гія сту дат ра даў ска га ру ху, та-
му што нам бы не ха це ла ся, каб сту дат рад быў 
прос та мес цам, дзе за раб ля юць гро шы. Мы імк-
нём ся вы ха ваць у ма ла дых лю дзей ка манд ны 
дух. Тут зна чэн не мае ўсё, у тым лі ку і ат ры бу-
ты ка сту дат ра даў ска га ру ху (пе ра ход ны сцяг, які 
атрым лі вае леп шы сту дат рад па вы ні ках трэ ця га 
пра цоў на га се мес тра, курт кі бай цоў, шаў ро ны, 
пес ні), вы зна чэн не на дзяр жаў ным уз роў ні аб' ек-
таў, якія аб вя шча юц ца рэс пуб лі кан скай, га рад-
ской ці аб лас ной ма ла дзёж най бу доў ляй. Вель мі 
важ ная ро ля ад во дзіц ца лі да рам — ка ман дзі рам і 
ка мі са рам атра даў. Мно гае за ле жыць ад іх здоль-
нас ці кі ра ваць ка лек ты вам, вы ра шаць агуль ныя 
праб ле мы... Упэў не ны, што да гэ тай ра бо ты трэ ба 
рых та ваць ма ла дых лю дзей мэ та на кі ра ва на.

— А якое мес ца ў сіс тэ ме жыц цё вых ары-
ен ці раў су час най мо ла дзі зай ма юць па тры-
я тыч ныя каш тоў нас ці? Ці пра во дзі ла ва ша 
са цы я ла гіч ная ла ба ра то рыя да сле да ван ні на 
гэ ту тэ му?

— Ла ба ра то рыя «за мя ра ла» ў ін тэр нэ це ўзро-
вень гра мад ска-па тры я тыч на га вы ха ван ня мо ла-
дзі. Юна кам і дзяў ча там за да лі пы тан не: «Што 
та кое па тры я тызм у ва шым ра зу мен ні?» І вось 
як раз мер ка ва лі ся ад ка зы на шых рэ спан дэн-
таў: «Лю боў да Ра дзі мы, род на га го ра да, вёс кі, 
до му» — так ад ка за лі 40%. «Па ва га да сва ёй 
Ра дзі мы, го нар за сваю кра і ну» — 34%. «Лю боў 
да на цы я наль най куль ту ры» — 12%, «Лю боў да 
сва ёй сям'і і бліз кіх» — 6%. «Імк нен не да бяс печ-
на га све ту і са цы яль най спра вяд лі вас ці» — 5%. 
А 3% апы та ных лі чаць, што «ва ўмо вах гла ба лі-
за цыі па тры я тызм губ ляе сваё зна чэн не».

Ка лі ўжо па раў ноў ваць са вец кія ча сы з сён няш-
нім днём, то ў су час най мо ла дзі шмат ін фар ма цыі. 
Ка лісь ці праў дзі вай ін фар ма цыі бы ло ма ла, за тое 
бы ло шмат мі фаў. А сён ня ма ла дыя лю дзі ма юць 
маг чы масць ванд ра ваць па све це, вы яз джаць за 
мя жу на ву чо бу, ста жы роў кі, што да зва ляе па гля-
дзець на на шу кра і ну збо ку і аб' ек тыў на аца ніць 
тое, што мы ма ем. Ма ла дое па ка лен не на ра дзі ла-
ся ўжо ў не за леж най Бе ла ру сі, і яно ве дае пра вай-
ну толь кі са слоў сва іх пра дзе даў. Ста біль насць 
у кра і не мы ўсе ўспры ма лі да апош ня га ча су як 
неш та на леж нае. Але свет ва кол хут ка змя ня ец-
ца — ва ен ныя кан флік ты ўспых ва юць паў сюд на. 
І рап там прый шло ра зу мен не, што мір — вель мі 
крох кая каш тоў насць, якая мо жа рас сы пац ца, як 
хрус таль ны ку бак, у ад но ім гнен не.

— У год 70-га до ва га юбі лею Пе ра мо гі ў 
Вя лі кай Ай чын най вай не быў да дзе ны старт 
пра ек ту «Квет кі Вя лі кай Пе ра мо гі». Рас ка жы-
це пра ваш но вы пра ект «Му зей-бус «Квет кі 
Вя лі кай Пе ра мо гі»...

— Гэ та су мес ная іні цы я ты ва Бе ла рус ка га рэс-
пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі і Фе дэ ра цыі праф-
са юзаў Бе ла ру сі, скі ра ва ная на па тры я тыч нае 
вы ха ван не мо ла дзі, за ха ван не пе ра ем нас ці па-
ка лен няў, кло пат пра ве тэ ра наў і фар мі ра ван не 
ў пад рас та ю ча га па ка лен ня ак тыў най жыц цё вай 
па зі цыі. Але вель мі хут ка ідэя транс фар ма ва ла-
ся. Пе ра соў ная экс па зі цыя му зея бы ла па дзе ле-
на на дзве тэ ма тыч ныя за лы — Бе ла русь мір ную 
і Бе ла русь ва ен ную. У пер шай за ле — экс па на-
ты, звя за ныя з куль ту рай, тра ды цы я мі і са ма быт-
нас цю бе ла рус ка га на ро да. А ў дру гой — ня мыя 
свед кі па дзей мі ну лай вай ны: экс па на ты, якія 
га во раць пра ге ра ізм бе ла рус ка га на ро да і гіс-
то рыю вы зва лен ня на шай кра і ны. Мы зра бі лі 
стаў ку на ін тэр ак тыў насць, ка лі кож ны ах вот-
ны мо жа «да кра нуц ца да гіс то рыі», пры ме рыць, 
сфа та гра фа вац ца з упа да ба ным ар тэ фак там, 
пры няць удзел у май стар-кла сах па тра ды цый-
ных і су час ных на род ных ра мёст вах, ар га ні за ва-
ных на пля цоў цы ка ля ста ян кі «Му зей-бу са».

У маі-чэр ве ні пе ра соў ная вы ста ва «Му зей-
бус» пра еха ла па ўсіх аб лас ных цэнт рах, а так са-
ма пры ня ла ўдзел у свя точ ных ме ра пры ем ствах 
у ста лі цы, пры све ча ных Дню Не за леж нас ці. Па 
марш ру це ру ху не звы чай на га му зея ар га ні зоў-
ва лі ся эк скур сіі і фо та вы ста вы на тэ му вы зва-
лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-
каў, пра хо дзіў «Дыя лог па ка лен няў». Да та го ж 
у мно гіх рэ гі ё нах, якія на ве даў «Му зей-бус», яго 
экс па зі цыя па паў ня ла ся мяс цо вы мі экс па на та-
мі ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны. На пра ця гу 
ўся го па да рож жа мы чу лі сло вы ўдзяч нас ці ад 
на вед валь ні каў. Яны да ра го га каш ту юць. Лю дзі 
пры хо дзі лі цэ лы мі сем' я мі, ці ка ві лі ся гіс то ры яй 
кра і ны, за дум ва лі ся і па чы на лі вы ву чаць гіс то-
рыю сва ёй сям'і, свай го ро ду. Зна чыць, пра ект 
быў за ду ма ны не здар ма, вы нік ёсць.

Пры зна ю ся, мы вель мі ра ды та му фак ту, 
што сім вал свя та Пе ра мо гі, які пра па на ваў Са-
юз мо ла дзі, — квет ка яб лы ні з чыр во на-зя лё най 
сту жач кай, пры жыў ся ў на шым гра мад стве. Яб-
лы не вая кве цень ува саб ляе са бой не па рыў ную 
су вязь па ка лен няў і шчы рую ўдзяч насць во і нам, 
што па да ры лі сва ім на шчад кам маг чы масць ра-
да вац ца квіт не ю чым са дам, якія ста лі сім ва лам 
но вых мір ных пе ра мог су ве рэн най Бе ла ру сі. Мэ-
та Са ю за мо ла дзі — аб' яд ноў ваць, зна хо дзіць 
кроп кі для кан са лі да цыі гра мад ства. Та му мы 
ру ха ем ся ме на ві та ў гэ тым на кі рун ку.

— У на шай кра і не вель мі шмат ро біц ца для 
за ха ван ня па мя ці пра Вя лі кую Ай чын ную вай-
ну, але ж па тры я тыч нае вы ха ван не не зу сім 
пра віль на зво дзіць толь кі да ва ен на-па тры я-
тыч на га. Па тры я тызм уклю чае ў ся бе яшчэ і 
вы ву чэн не на цы я наль най куль ту ры, лі та ра-
ту ры, гіс то рыі...

— У Год куль ту ры стар та ваў наш но вы су мес-
ны з Са юзам пісь мен ні каў Бе ла ру сі рэс пуб лі кан-
скі па тры я тыч ны пра ект «Кні га.BY», скі ра ва ны 
на фар мі ра ван не ў мо ла дзі па трэ бы ў чы тан ні, у 
ду хоў ным і ін тэ ле кту аль ным рос це. Пра ект рэа-
лі зу ец ца, перш за ўсё, у фор ме па пу ляр на га ва 
ўсім све це флэш-мо бу «Бук кро сінг» і скі ра ва ны 
на да лу чэн не мо ла дзі да чы тан ня кніг бе ла рус кіх 
аў та раў на род най мо ве, на вы ву чэн не гіс то рыі 
су ве рэн най Бе ла ру сі. У мес цах вя лі кай кан цэнт-
ра цыі мо ла дзі ўста наў лі ва юц ца кніж ныя па лі цы 
бук кро сін гу, і лю бы ах вот ны мо жа ўзяць у ка ры-
стан не кні гу, на якой зме шча ны ла га тып пра ек та і 
ма ец ца ўкла дыш з апі сан нем ал га рыт му дзе ян няў 
і ўні каль ным ідэн ты фі ка цый ным ну ма рам. Так-
са ма для мо ла дзі ар га ні зу юц ца май стар-кла сы, 
се мі на ры, тэ ма тыч ныя «круг лыя ста лы», лі та ра-
тур ныя дыс ку сіі, су стрэ чы з вы дат ны мі дзея ча мі 
куль ту ры, вы ступ лен ні бе ла рус кіх пісь мен ні каў.

На пя рэ дад ні Дня Не за леж нас ці ў ста лі цы 
прай шоў Дзень вы шы ван кі, ад ным з іні цы я та-
раў і ар га ні за та рам яко га стаў Бе ла рус кі рэс-
пуб лі кан скі са юз мо ла дзі. Мы прос та не маг лі 
не за ўва жыць ма гут ную хва лю ін та рэ су з бо ку 
мо ла дзі да адзен ня з тра ды цый най вы шыў кай. 
У на шы дні та кое адзен не не толь кі не стра ці ла 
сваю ак ту аль насць, а ста ла на ват свое асаб лі вай 

мод най «фіш кай». Ра зам з тым вы шы ты на цы я-
наль ны ар на мент — гэ та не прос та ўпры га жэн не, 
стыль ны ак се су ар, а свое асаб лі вы шыфр, пе ра-
да дзе ны нам праз ста год дзі прод ка мі. Кож ны 
ўзор у ар на мен це — сім вал, які ва ло дае ма гут-
най энер ге ты кай і ня се пэў ны па сыл. І ха це ла ся, 
каб гэ та ўсе ра зу ме лі, каб не бы ло вы ключ на 
вон ка ва га за хап лен ня мод ным адзен нем, якое 
сён ня ак тыў на пра соў ва ец ца шмат лі кі мі вы твор-
ца мі. Да рэ чы, ся род іх ёсць і фі на ліст на ша га 
пра ек та «100 ідэй для Бе ла ру сі» — ды зайн-цэнтр 
вы шыў кі «Faіny.by». Ка ман да сту дэн таў і вы пус-
ні коў БНТУ ства рае пры го жыя рэ чы з бе ла рус кім 
ар на мен там, на поў не ным сэн сам. Ха це ла ся б, 
каб усе зра зу ме лі сак раль ны сэнс, зра зу ме лі 
сваю су вязь з прод ка мі.

Я ўпэў не ны, што за за хап лен нем знеш ні мі 
рэ ча мі, сім ва ліз мам, аба вяз ко ва па він на ста-
яць глы бо кае ве дан не гіс то рыі сва ёй кра і ны, 
куль ту ры, а так са ма мо вы. Але я су праць та-
го, каб бе ла рус кая мо ва ста ла пля цоў кай для 
кан фран та цыі. Пад час ад кры тых дэ ба таў, якія 
ла дзіць БРСМ, пра гу ча ла на ступ нае пы тан не: 
«Ка лі боль шая част ка мо ла дзі раз маў ляе на рус-
кай мо ве, ці азна чае гэ та, што ма ла дыя лю дзі не 
ідэн ты фі ку юць ся бе як бе ла ру сы?» Пры во дзі лі ся 
звест кі са цы я ла гіч на га апы тан ня, пад час яко га 
больш за 80 пра цэн таў рэ спан дэн таў ад на знач-
на за яві лі, што яны бе ла ру сы. Та му мы лі чым: 
трэ ба і да лей раз ві ваць пра ек ты, звя за ныя з 
гіс то ры яй, куль ту рай і тра ды цы я мі бе ла ру саў, 
з па пу ля ры за цы яй мо вы як важ на га склад ні ка 
са ма ідэн ты фі ка цыі на ро да. Але нель га ні чо га і 
ні ко му на вяз ваць. На шы дзе ян ні па він ны быць 
да лі кат ны мі і аб' яд ноў ваць, а не раз' яд ноў ваць 
лю дзей.

— Са юз мо ла дзі пры мае ак тыў ны ўдзел ва 
ўсіх вы бар чых кам па ні ях. На пе ра дзе — вы-
ба ры ў пар ла мент. Як вы лі чы це, ці прый дзе 
мо ладзь во сен ню на вы бар чыя ўчаст кі?

— Мяр кую, што мно гае бу дзе за ле жаць ад 
кан ды да таў — гэ та па він ны быць ак тыў ныя лю-
дзі, якія змо гуць за ва ло даць ува гай мо ла дзі. Яў-
ка на вы ба рах на пра мую бу дзе за ле жаць ад та го, 
на коль кі ак тыў най ака жац ца агі та цый ная кам па-
нія. Мо ладзь ва ўсім све це — са мая апа лі тыч ная 
част ка гра мад ства, пры гэ тым да во лі ак тыў ная і 
крэ а тыў ная. Та му вель мі важ на, каб яе энер гію 
не вы ка рыс тоў ва лі ў дэ струк тыў ных мэ тах.

Са мае важ нае, ча му ву чыць мо ладзь удзел 
у вы бар чай кам па ніі, — гэ та ад каз насць. Ма-
ла дыя лю дзі па він ны ра зу мець ад каз насць не 
толь кі за свой лёс, але і за лёс сва ёй кра і ны. 
Яны не па він ны быць ін фан тыль ны мі, у іх па ві-
нен быць стры жань. Мы па він ны пры кла даць усе 
на ма ган ні, каб ма ла ды ча ла век усвя до міў, што 
вы ключ на роск віт кра і ны — за лог даб ра бы ту 
кож на га бе ла ру са. Што лю дзі, якіх мы сён ня вы-
бі ра ем у пар ла мент, бу дуць заўт ра пры маць за-
ко ны, ад якіх на пра мую за ле жыць на ша жыц цё. 
Безумоўна, нам бы ха це ла ся, каб у пар ла мен це 
бы лі прад стаў ле ны і чле ны на шай ар га ні за цыі. Іх 
мы ад на знач на бу дзем пад трым лі ваць.

Гу тар ку вя ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«Па тры я тызм — не за хап лен не 
знеш ні мі рэ ча мі»

З АД КРЫЦ ЦЁМ, 
ТРЭ ЦІ 

ПРА ЦОЎ НЫ!
Сён ня ад бы ло ся ўра чыс тае 
ад крыц цё трэ ця га пра цоў на-
га се мест ра на Усе бе ла рус-
кай ма ла дзёж най бу доў лі ў 
Аст раў цы.

На ўзвя дзен ні аб' ек таў Бе ла рус-
кай атам най элект ра стан цыі бу дзе 
за дзей ні ча ны звод ны між на род ны 
сту дэнц кі атрад імя двой чы Ге роя 
Са вец ка га Са ю за мар ша ла Мі ка-
лая Іва на ві ча Кры ло ва. У яго са-
стаў увой дуць 5 лі ней ных бу даў ні-
чых атра даў з Ра сіі і 18 бу дат ра даў, 
сфар мі ра ва ных на ба зе ўста ноў 
аду ка цыі Бе ла ру сі. Так са ма бу дуць 
за дзей ні ча ны гра ма дзя не Ка зах-
ста на. Агуль ная коль касць сту дат-
ра даў цаў скла дзе 428 ча ла век. У 
пры ват нас ці, бай цы бу дуць вы кон-
ваць бе тон ныя і ка мен ныя ра бо ты, 
роз ныя ві ды ар мі ра ван ня, да рож-
ныя і геа дэз іч ныя ра бо ты, зой муц-
ца ман та жом ме та ла кан струк цый і 
цеп ла энер ге тыч на га аб ста ля ван ня. 
З кож ным удзель ні кам сту дэнц ка га 
атра да за клю ча ны тэр мі но вы пра-
цоў ны або гра ма дзян ска-пра ва вы 
да га вор, пра ве дзе ны ін струк таж. 
Хлоп цы бу дуць за бяс пе ча ны спец-
воп рат кай, спец абут кам, срод ка мі 
ін ды ві ду аль най аба ро ны. Сту дат ра-
даў цаў ча кае на сы ча ная куль тур ная 
і спар тыў ная пра гра ма. Прой дуць 
тур ні ры па фут бо ле, ва лей бо ле, 
бас кет бо ле. Для ўдзель ні каў сту дат-
ра даў бу дуць ар га ні за ва ны эк скур сіі 
па Аст раў цы, па езд ка ў аг ра га ра док 
Гер вя ты на кан цэрт ар ган най му-
зы кі ў кас цёл Свя той Трой цы, па-
да рож жа па гіс та рыч ных мяс ці нах 
Бе ла ру сі і ін шае. Ура чыс тае за крыц-
цё трэ ця га пра цоў на га се мест ра на 
Усе бе ла рус кай ма ла дзёж най бу доў-
лі за пла на ва на на 26 жніў ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by

НЕ ПА МЫ ЛІЦ ЦА 
З ВЫ БА РАМ

Для мно гіх лет нія ме ся цы — 
час ад па чын ку. Але для ця-
пе раш ніх вы пуск ні коў — гэ та 
га ра чы час па ступ лен ня ў вы-
шэй шыя ці ся рэд нія спе цы-
яль ныя на ву чаль ныя ўста но-
вы, мо мант вы ба ру жыц цё ва га 
шля ху.

— Вель мі хва ля ва ла ся, ка лі год 
та му па сту па ла ва ўні вер сі тэт, — 
ус па мі нае мая зна ё мая, сту дэнт ка 
пер ша га кур са Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і 
мастацтваў. — Ду ма ла, што бу дзе 
вель мі скла да на, асаб лі ва пер шы 
час. Усё ж та кі но выя лю дзі, вы клад-
чы кі. Але ака за ла ся ўсё зу сім не так, 
як я са бе ўяў ля ла. Но вая аб ста ноў-
ка пай шла мне толь кі на ка рысць, 
я знай шла шмат но вых сяб роў. У 
ста лі цы ста ла лепш ары ен та вац ца. 
Але не вар та над та рас слаб ляц ца. 
Ва ўні вер сі тэ це ўсё на шмат больш 
сур' ёз на, чым у шко ле. Ву чыц ца до-
сыць ня прос та, але вель мі ці ка ва. 
Ха чу да даць, што важ на вы браць 
на ву чаль ную ўста но ву і спе цы яль-
насць, якія вам да спа до бы. Бо ад 
ва шай вы шэй шай аду ка цыі бу дзе 
за ле жаць бу ду чая пра фе сія, якая 
па він на пры но сіць не толь кі доб ры 
за ро бак, але і ста ноў чыя эмо цыі, 
ма раль нае за да валь нен не.

...Я так са ма сё ле та вы пус ці ла ся 
са сцен сва ёй Мар' і на гор скай гім-
на зіі. З вы ба рам бу ду чай пра фе сіі 
вы зна чы ла ся до сыць даў но, хоць і 
іш ла да яго ма лень кі мі кро ка мі, уз-
важ ва ю чы кож ны бок сва ёй бу ду чай 
спе цы яль нас ці. Жа даю кож на му вы-
пуск ні ку 2016 го да па спя хо ва па сту-
піць у вы бра ную ўста но ву, вый сці 
з яе сцен ква лі фі ка ва ным спе цы я-
ліс там, а са мае га лоў нае — знай сці 
сваё мес ца ў жыц ці.

Ка ця ры на ГРУ ША, 
вы пуск ні ца 

Мар' і на гор скай гім на зіі.

У ад ным страіУ ад ным страі

«Што ха ваць: мо ладзь сён ня хо ча 
за раб ляць, но вае па ка лен не да стат ко ва 
праг ма тыч нае, але сту дат рад — 
гэ та, най перш, ка лек ты вісц кія 
каш тоў нас ці».

«Вель мі важ ная ро ля ад во дзіц ца 
лі да рам — ка ман дзі рам і ка мі са рам 
атра даў. Упэў не ны, што да гэ тай 
ра бо ты трэ ба рых та ваць ма ла дых 
лю дзей мэ та на кі ра ва на».
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