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МЫ — МАЛАДЫЯ

Служым АйчынеСлужым Айчыне

У са мым вя до мым дзі ця-
чым ла ге ры Бе ла ру сі па 23 
ве рас ня пра хо дзіць гра ма-
дзян ска-па тры я тыч ная ка-
дэц кая зме на на ву чэн цаў 
Са юз най дзяр жа вы «За го-
нар Ай чы ны!». Уся го ў ёй 
удзель ні ча юць 480 на ву чэн-
цаў з Бе ла ру сі і Ра сіі (па 240 
з кож на га бо ку). 10 ве рас ня ў 
«Зуб ра ня ці» ад зна ча лі Дзень 
Са юз най дзяр жа вы. У свя це 
ўзя лі ўдзел на мес нік мі ніст-

ра аду ка цыі Бе ла ру сі Ва сіль 
Буд ке віч, дэ пу тат Пар ла-
менц ка га схо ду Са ю за Бе ла-
ру сі і Ра сіі Свят ла на Шы ла ва, 
на мес нік кі раў ні ка прад стаў-
ніц тва Па ста ян на га ка мі тэ та 
Са юз най дзяр жа вы ў Мін ску 
Па вел Ку зям чак. Ме ра пры ем-
ства ад крыў па рад з удзе лам 
на ву чэн цаў ва ен ных уста ноў 
дзвюх кра ін. Пра цяг ну ла ся 
свя та ўра чыс тым кан цэр там 
і вы сту пам за слу жа на га ка-

лек ты ву Бе ла ру сі ан самб ля 
«Сяб ры».

Але га лоў нае ўра жан не, 
без умоў на, ства ра лі яны — 
юныя ка дэ ты, су во раў цы, 
ка за кі... У фор ме, са штан да-
ра мі сва іх на ву чаль ных уста-
ноў, яны па ві та лі гас цей свя та 
і з го на рам пра мар шы ра ва лі 
стро ем па пля цы. А пас ля зноў 
пе ра ўтва ры лі ся ў звы чай ных 
пад лет каў і ра зы шлі ся хто ку-
ды. Пры кме ціў шы двух хлоп-

Зу сім ня даў на ў кра і не ад зна чаў-
ся дзень на ра джэн ня Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі. 
Ад ным са свя точ ных ме ра пры ем-
стваў стаў фі нал пер ша га рэс пуб-
лі кан ска га кон кур су на леп шую 
пяр віч ную ар га ні за цыю гэ та га гра-
мад ска га аб' яд нан ня. Сем ка ман-
даў — па ад ной ад кож най воб лас ці 
і ста лі цы — зма га лі ся за пе ра мо гу 
на пра ця гу трох эта паў фі на лу. Ён 
уклю чаў кон курс на леп шы пра ект 
для мо ла дзі, кон курс «Я — лі дар» і 
так зва ную «ві зіт оў ку».

ЛЮ БАН СКАЯ «РА ЗЫ НКА»
У фі нал тра пі лі прад стаў ні кі як школь-

ных і сту дэнц кіх ячэ ек, так і «пяр ві чак» 
БРСМ, ство ра ных у ар га ні за цы ях і на прад-
пры ем ствах. Та му бы ло ці ка ва на зі раць за 
ба раць бой зу сім яшчэ юных школь ні каў з 
да рос лы мі дзяў ча та мі, на прык лад, з упраў-
лен ня № 615 Бе ла рус бан ка го ра да Лю бань. 
Да рэ чы, пра ект апош ніх быў, на маю дум ку, 
ад ным з са мых ці ка вых.

Згод на з кан цэп цы яй ма ла дых «бан кі-
рак», кож ны го рад па ві нен мець сваю «іск-
рын ку», тое, чым бы ён пры цяг ваў ува гу 
пры ез джых. Без умоў на, вя лі кую ро лю ў 
не паў тор ным вы гля дзе го ра да ады гры вае 
яго ар хі тэк ту ра. Ме на ві та на ёй, а дак лад-
ней, на яе ма лых фор мах, і зра бі лі ак цэнт 
дзяў ча ты ў пра ек це пад наз вай «Го рад-
сад». Маг чы ма, да са мых вя до мых у све це 
ві ся чых са доў Се мі ра мі ды яму і да лё ка, 
але па спра ба ваць жа мож на? Вы ні кам 
пра ек та ста не ства рэн не ў Лю ба ні но вых 
квет ні каў, аль та нак, га зо наў, фан та наў і 
шмат ча го ін ша га.

Да рэа лі за цыі свай го пра ек та дзяў ча ты 
збі ра юц ца пры сту піць ужо ў па чат ку каст-
рыч ні ка, а да кан ца на ступ на га го да асноў-
ная пра ца ўжо бу дзе зроб ле на. Га лоў нае, 
пра ект ува со біц ца ў жыц цё пры ак тыў ным 
удзе ле лю бан скай мо ла дзі. Кан ку рэн ты лю-
бан цаў, школь ні кі з Ма гі лё ва, уз ня лі праб ле-
му за сме ча нас ці су час ных га ра доў. 

Ка ман да Го мель скай воб лас ці — прад-
стаў ні кі Бе ла рус ка га ме та лур гіч на га за во-
да — пра па на ва ла пра ект па аб' яд нан ні 
ўсёй пра цоў най мо ла дзі на шай кра і ны з 
роз ных за во даў і прад пры ем стваў. З якой 
мэ тай? Ды ха ця б для та го, каб ра зам па-
гу ляць у фут бол або ва лей бол!

ПА ХА ВАЦЬ АПОШ НЯ ГА 
САЛ ДА ТА

А вам ха це ла ся б ад пра віц ца ў са-
праўд ную экс пе ды цыю? З нач ле га мі, 
па лат ка мі, вог ні шча мі і пры го да мі? Сту-
дэн ты Брэсц ка га дзяр жаў на га тэх ніч на га 

ўні вер сі тэ та прэ зен та ва лі пра ект «Шко ла 
па шу ка ві ка».

Мэ та экс пе ды цый — знай сці ін фар ма-
цыю пра ўлі ча ныя і ня ўлі ча ныя па ха ван ні, 
а так са ма не па ха ва ныя астан кі за гі ну лых. 
Ня гле дзя чы на тое, што Пер шая і Дру гая 
су свет ныя вой ны скон чы лі ся шмат га доў 
та му, яшчэ да гэ туль не вя до ма, дзе па ха-
ва ныя мно гія сал да ты. У жніў ні ўдзель ні кі 
«Шко лы па шу ка ві ка» ез дзі лі ў экс пе ды-
цыю ў Кар па ты, дзе за ста лі ся рэшт кі ако-
паў Пер шай су свет най вай ны. Знай шлі 
астан кі 15 во і наў, якія там за гі ну лі.

Ця пер у «Шко лы па шу ка ві ка» ёсць ужо 
ча ты ры за пра шэн ні на ўдзел у аб лас ных 
экс пе ды цы ях і два — на ўдзел у по шу ка-
вых экс пе ды цы ях у Поль шчы.

ПА ДА РОЖ НІ ЧАЙ ЦЕ ТАН НА!
Чым звы чай на школь ні кі зай ма юц-

ца на пе ра пын ках? Фі на ліс ты з ар шан-
скай ся рэд няй шко лы № 3 пра па на ва лі 
ў сва ім пра ек це «Вя лі кі пе ра пы нак»... 
тан ца ваць.

Мін скія школь ні кі (СШ № 118) рас ка-
за лі пра сваю га зе ту Teen-Tіme («Час ты-
нэй джа раў»), якая вы хо дзіць што ме сяч на 
і рас каз вае пра жыц цё шко лы, праб ле мы 
і за хап лен ні пад лет каў. Кон курс ны ну мар 
га зе ты цал кам пры све ча ны дзей нас ці 
«пяр віч кі» ў род най шко ле: роз ным ак-
цы ям і пра ек там.

А вось пад лет кі з га рад ско га па сёл ка 
Аст ры на (Шчу чын скі ра ён Гро дзен скай 
воб лас ці) пра па на ва лі ці ка вы і вель мі тан-
ны спо саб па да рож жаў — па да рож ні чаць 
па сва ім рэ гі ё не! Пад лет кі за ці каў ле ны ў 
пра клад ван ні эк скур сій ных марш ру таў па 
род ных мяс ці нах і да па мо зе па ства рэн ні 
фон ду края знаў ча га му зея ў сва ім на се-
ле ным пунк це.

ЯКІ ЁН, СА ПРАЎД НЫ ЛІ ДАР?
Кож ная ка ман да пра па на ва ла сваю 

кан цэп цыю лі да ра. Ад ны прад ста ві лі яе 
ў фор ме пры па вес ці, дру гія — у фор ме 
каз кі, а трэ ція — стан ца ва лі. Лю бан скія 
дзяў ча ты, на прык лад, рас ка за лі, што пад 
уз дзе ян нем не спры яль ных умоў, у пры-
ват нас ці, кі пе ню, цвёр дая морк ва ро біц ца 
мяк кай, да лі кат нае яй ка — цвёр дым, а 
зер ні ка вы на огул змя ня юць не толь кі свой 
стан, але і тую ж ва ду, пе ра тва рыў шы яе ў 
смач ны на пой. Так і ча ла век мо жа змя няц-
ца ў леп шы ці гор шы бок. А лі дар у ста не 
не толь кі не пад да цца вы пра ба ван ням лё-
су, але і вы нес ці з іх во пыт.

Удзель ні кі фі на лу не ад пус ка лі ўва гу 
пры сут ных ні на хві лі ну. У вы ні ку пры за выя 
мес цы раз дзя лі лі па між са бой ка ман да 
школь ні каў з Ор шы, Мін ска і пра цоў най 
мо ла дзі з Го мель скай воб лас ці.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Тэкст пес ні мо жа быць 
на пі са ны на рус кай 
ці бе ла рус кай мо вах. 
А пры няць удзел у 
кон кур се мо жа кож ны 
ах вот ны ва ўзрос це 
ад 14 га доў. За яў кі 
бу дуць пры мац ца да 
5 каст рыч ні ка. Аў тар 
леп шай пес ні атры мае 
ўзна га ро ду ў па ме ры 
10 міль ё наў руб лёў.

— Што сён ня мо ладзь спя вае 
ка ля вог ні шча? Як пра ві ла, гэ-
та пес ні эст рад ных вы ка наў цаў. 
А для нас важ на ак цэн та ваць 
ува гу ў тэкс це пес ні на та кіх па-
няц цях, як па тры я тызм, ней кіх 
вы со ка ма раль ных і ду хоў ных 
па няц цях. На жаль, пес ні, якая 
маг ла б аб' яд наць усіх удзель-
ні каў мо ла дзе ва га ру ху, у нас 
па куль што ня ма, — кан ста туе 
пер шы сак ра тар ЦК БРСМ Ігар 
БУ ЗОЎ СКІ.

Так са ма ў блі жэй шы час 
БРСМ пла нуе за пус ціць но вую 
FM-ра дыё стан цыю «Ду шэў-
нае ра дыё». Але гэ та зу сім не 
азна чае, што за кры ец ца ін шы 
па спя хо вы пра ект БРСМ — ра-
дыё стан цыя «Пі лот-FM».

— «Пі лот-FM», яко му сё ле та 
споў ні ла ся 10 га доў, даў но за-
ва я ваў свай го слу ха ча і сён ня 
па пра ве зай мае пер шыя рад кі 
ў рэй тын гах па пу ляр нас ці. Гэ-
та вель мі па спя хо вы ме дый ны 
пра ект, які за ста ец ца ў трэн дзе. 
Але мы вы ра шы лі не спы няц ца 
на да сяг ну тым, тым больш што 
на шы слу ха чы рас лі ра зам з на-
мі, і іх му зыч ныя пры хіль нас ці 
змя ні лі ся, та му мы за ха це лі зра-
біць ім па да ру нак — за пус ціць 
но вую FM-стан цыю, — су па ко іў 
жур на ліс таў ге не раль ны ды-
рэк тар ра дыё стан цыі «Пі лот-
FM» Ана толь ЧЭ ПІ КАЎ. — Як 
вы ні кае ўжо з са мой наз вы, му-
зыч ную асно ву ра дыё стан цыі 
«Ду шэў нае ра дыё» скла дуць су-
свет ныя хі ты, пра ве ра ныя ча сам 
— пес ні, якія зна хо дзі лі ся на пі ку 
па пу ляр нас ці ў 80-я, 90-я га ды і ў 
па чат ку но ва га ста год дзя. А ін-
фар ма цый нае на паў нен не — на-
ві ны па лі ты кі, куль ту ры і спор ту. 
Але ў нас ёсць ад на праб ле ма, 
над якой, як ка жа мо ладзь, «мы 
за віс лі». Па куль што ў нас ня ма 
свай го сло га на, та му мы аб вя-

шча ем кон курс на леп шы дэ віз 
ці леп шы сло ган «Ду шэў на га ра-
дыё». Пе ра мож ца атры мае экс-
клю зіў ныя па да рун кі і за пра шэн-
не ў эфір но вай ра дыё стан цыі. 
На пер шым эта пе ра дыё стан цыя 
«Ду шэў нае ра дыё» за гу чыць у 
Мін ску, Грод не і Го ме лі.

А 28 ве рас ня ў ста лі цы прой-
дзе фі нал між на род на га кі бер-
фес ты ва лю Techlabs Cup 2013, 
ар га ні за та рам яко га су мес на з 
«Гейм Шоу Сту дыя» вы сту пае 
Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз 
мо ла дзі.

Гэ та най буй ней шы і са мы 
прэ стыж ны ва Ус ход няй Еў ро-
пе тур нір па кам п'ю тар ных ві дах 
спор ту. Ён аб' яд ноў вае чэм пі я-
нат па кі берс пор це, чэм пі я нат 
па ра дыё кі ра ва ных на зем ных і 
па вет ра ных ма дэ лях і яр кае ін-
тэр ак тыў нае шоу.

— Пра вя дзен не фі на лу та-
ко га прэ стыж на га між на род на-
га кі бер фес ты ва лю да зво ліць 
вы вес ці кі берс порт у Бе ла ру сі 
на но вы ўзро вень раз віц ця, — 
упэў не ны сак ра тар ЦК БРСМ 
Дзміт рый ВА РА НЮК. — Пла-
ну ец ца іні цы я ваць ства рэн не 
фе дэ ра цыі гэ та га ві ду спор ту 
ў Бе ла ру сі. Пра ект так са ма да-
зво ліць ства рыць плат фор му 
для су пра цоў ніц тва бе ла рус кіх 
ІТ-кам па ній з за меж ны мі вы-
твор ца мі, прыцягнуць ін вес ты-
цыі ў раз віц цё ін фар ма цый ных 
сіс тэм і гуль ня вую ін дуст рыю і 
па вы сіць імідж Бе ла ру сі як кра-
і ны, дзе ак тыў на раз ві ва юц ца 
су час ныя ін фар ма цый ныя тэх-
на ло гіі.

У фі на ле ў Мін ску су стрэ нуц-
ца фі на ліс ты кі бер фес ты ва лю 
ча ты рох гуль ня вых се зо наў, 
якія пра хо дзі лі ў Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Ка зах ста не і Укра і не, а так са-
ма да іх да лу чац ца спарт сме ны 
з ін шых кра ін СНД, Поль шчы, 
Шве цыі, Гер ма ніі і Эс то ніі. Пры-
маць сла ву тых кі берс парт-
сме наў бу дзе ста ліч ны Па лац 
спор ту. Мяр ку ец ца, што ўдзел 
у ме ра пры ем стве возь муць, 
акра мя спарт сме наў, ка ля 30 
ты сяч гле да чоў і больш як міль-
ён ан лайн-ба лель шчы каў. Фі нал 
бу дзе доў жыц ца 12 га дзін. Ана-
ла гаў та ко га ме ра пры ем ства ў 
Бе ла ру сі яшчэ не бы ло.

Яшчэ адзін вель мі важ ны і 
эфек тыў ны на пра мак дзей нас-

ці БРСМ — пра ект «100 ідэй для 
Бе ла ру сі».

На ад рас арг ка мі тэ та па сту-
пі ла ўжо больш як 5 700 за явак 
ад ма ла дых лю дзей з пра па-
но ва мі, ідэ я мі і пра ек та мі, якія 
да ты чац ца сям'і, аду ка цыі, 
эка но мі кі энер га збе ра жэн ня, 
ка му наль най гас па дар кі, ахо-
вы зда роўя, спор ту, ту рыз му, 
эка ло гіі і г.д. Уся го ў пра ек це 
паў дзель ні ча лі ўжо больш як 7 
ты сяч ма ла дых лю дзей, у тым 
лі ку бе ла ру сы, якія пра жы ва-
юць у Ра сіі, Мал до ве, Баш кі рыі, 
Ка на дзе і Ар ген ці не.

Сён ня мо ла дзе выя пра ек ты 
зна хо дзяц ца на роз ных эта пах 
пад рых тоў кі і рэа лі за цыі. Боль-
шасць са цы яль ных пра ек таў ужо 
рэа лі за ва на, на прык лад, «Вір ту-
аль нае па да рож жа па Бе ла ру сі», 
«Утуль ны дом», «По шу кі свя ты-
ні», «SAMOE ра дыё», «Служ-
ба да па мо гі пад лет кам «105», 
«Мо ла дзе вы па тры я тыч ны цэнтр 
гіс та рыч най рэ кан струк цыі ў 
Брэсц кай крэ пас ці». З на ву ко ва-
прак тыч ных пра ек таў рэа лі за ва-
ны «Бе ла рус кі спа да рож нік для 
дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня 
зям ной па верх ні», «Ра зум ны 
дом», «Фі та па та ла гіч ны цэнтр 
ляс ных ві даў дрэў», «Тэх на ло-
гія вы твор час ці плаў ле на га сы-
ру» і ін шыя.

У бя гу чым го дзе ЦК ГА 
«БРСМ» пад пі са ла па гад нен не 
аб су пра цоў ніц тве з Бе ла рус кім 
іна ва цый ным фон дам, ГА «БА-
ВІН» і СП «Бе лІ за літ», па вод ле 
яко га ў Бе ла ру сі бу дзе ўка ра няц-
ца і раз ві вац ца сіс тэ ма гран таў 
і фі нан са ван ня пра ек таў. Кі раў-
ніц тва БРСМ упэў не на, што гэ тая 
сіс тэ ма да зво ліць ак ты ві за ваць 
іні цы я ты ву ма ла дых лю дзей не 
толь кі ў га лі не ге не ры ра ван ня 
ідэй, але і па спры яе ка мер цы я лі-
за цыі пра ек таў і па шы рэн ню мо-
ла дзе ва га прад пры маль ніц тва.

З апош ніх пра ек таў і ідэй, што 
па сту пі лі ў арг ка мі тэт, асаб лі вай 
ува гі за слу гоў ва юць ства рэн не 
пар ка ва-ся дзіб на га комп лек-
су для дзя цей сі рот і ін ва лі даў 
«Ру ка да па мо гі», «Вы твор часць 
яб лыч ных чып саў у Бе ла ру сі», 
«Вя чэр няя энер гія», «Ра цы я-
наль нае вы ка ры стан не даж джа-
вой ва ды», «Энер га эфек тыў ны 
ка ледж» і «Сон ца ма біль».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КА ДЭ ТЫ: «У НАС НЕ СУМ НА»
Вон ка ва яны ні чым не ад роз ні ва юц ца 
ад звы чай ных пад лет каў. Але вар та ім 
апра нуць фор му, як хлоп цы тут жа мя ня-
юц ца: по ста ці ста но вяц ца пад цяг ну ты мі, 
ру хі — ад то ча ны мі, а на тва рах з'яў ля ец-
ца за ся ро джа насць і аду хаў лен не. І ра-
зу ме еш: гэ тая мо ладзь змо жа аба ра ніць 
го нар Ай чы ны. Але што кі руе ма ла ды мі 
людзь мі, якія вы бі ра юць для ся бе ва ен-
ную бу ду чы ню? Каб па зна ё міц ца з юны-
мі ка дэ та мі, ка рэс пан дэнт «Чыр вон кі» 
на ве да ла На цы я наль ны дзі ця чы аду ка-
цый на-азда раў лен чы цэнтр «Зуб ра ня».

цаў, што прак ты ка ва лі ся ў баі 
на ка зац кіх шаш ках, я ру шы ла 
да іх.

Бі лі ся па між са бой шас нац-
ца ці га до выя Мі ха іл Круг лоў і 
Ілья Ве ра цян кін, якія пры еха лі 
на зме ну з Крас на да ра. Хлоп-
цы ўжо ча ты ры га ды ву чац ца 
ў Ку бан скім ка за чым ка дэц кім 
кор пу се імя ата ма на Мі-
ха і ла Ба бі ча.

«У мя не пра дзед ка-
зак, ча ты ры вай ны прай-
шоў, — рас па вя дае Ілья. 
— Я не збі раў ся іс ці па яго 
сля дах, але ся бар пра па-
на ваў па сту піць у ка дэц кі 
кор пус, і мы па сту пі лі. Усе 
пы та юц ца, ці па да ба ец ца 
ву чыц ца. Але ж мы ву чым ся, а 
тыя, ка му не па да ба ец ца, ад-
сей ва юц ца на па чат ку».

Па цвяр джае гэ та і га да-
ва нец Мінск ага су во раў ска-
га ву чы лі шча Ілья Па шке-
віч. Ён з дзя цін ства ха цеў 
стаць ва ен ным — як дзед, 
пра дзед, пра пра дзед... Су-
во ра вец ка жа, што пер шыя 

паў го да ву чыц ца цяж ка: по-
бач ня ма баць коў, трэ ба ўсё 
ра біць са ма стой на. Але та-
кім чы нам на за па шва ец ца 
во пыт, яко га ня ма ў пад лет-
каў, якія вы бі ра юць «цы віль-
ны» шлях.

Між тым, шлях слу жэн ня 
Ай чы не ня рэд ка вы бі ра юць 

і са мі дзяў ча ты. На ву чэн ка 
Брэсц ка га аб лас но га ка дэц-
ка га ву чы лі шча пят нац ца ці-
га до вая На стас ся Швай ко (на 
фота) з ма лен ства ў спор це: 
зай ма ец ца гім нас ты кай, пла-
ван нем, лёг кай ат ле ты кай. На 
мес цы ся дзець не пры вык ла, 
та му і па сту пі ла ў ву чы лі шча. 
Бліз кія спа чат ку бы лі су праць 

ва ен най бу ду чы ні для дзяў-
чы ны. Але ка лі па ба чы лі яе 
ў фор ме, якая На стас сі са-
праў ды па суе, па га дзі лі ся з 
яе вы ба рам.

«Я не шка дую, што па сту пі-
ла: у шко ле ву чыц ца сум на, а 
ў нас — не, — ка жа На стас ся. 
— Хлоп чы кі нас не крыў дзяць, 

а на ад ва рот, аба ра ня юць 
і бе ра гуць. Мне ву чыц ца 
не цяж ка: прый шоў шы ў 
ву чы лі шча, я ўжо на ват 
уме ла мар шы ра ваць. 
Ха чу звя заць жыц цё з 
вай ско вай пра фе сі яй: 
бу ду спра ба ваць па сту-
паць у Ака дэ мію МУС у 
Мін ску».

На пэў на, ген дар ны склад-
нік на ву чаль ных уста ноў — не 
са мае важ нае. Га лоў нае, каб 
гэ тыя хлоп цы і дзяў ча ты з 
па го на мі на пля чах ні ко лі не 
зве да лі жа хаў вай ны і слу жы лі 
вы ключ на на ка рысць мі ру.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

Мя дзель скі ра ён.

ЭНЕР ГІЯ МА ЛА ДО СЦІ
Ка лі мы ра замКа лі мы ра зам

Кон курс на леп шую мо ла дзе вую пес ню аб вяс ціў 
Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі

Упер шы ню гра ма дзян ска-па тры я-
тыч ная ка дэц кая зме на на ву чэн цаў 
Са юз най дзяр жа вы пра хо дзі ла 
ў «Зуб ра ня ці» ў ве рас ні 2007 го да 
і з та го ча су пра во дзіц ца за кошт 
срод каў Са юз най дзяр жа вы што год.

КА ПІ ТАЛ ІДЭЙ 
АД «ПЯР ВІ ЧАК»: 
за ду мы і спра вы

Мо ладзь «ру ліць»!Мо ладзь «ру ліць»!


