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Зван не леп шай пяр віч най ар-
га ні за цыі ў кра і не ся род ак ты-
віс таў БРСМ сё ле та за ва я ва лі 
ма ла дыя лю дзі з Ві цеб скай 
дзяр жаў най ака дэ міі ве тэ ры-
нар най ме ды цы ны. Фі наль ныя 
спа бор ніц твы пра хо дзі лі ў Жло-
бі не, на тэ ры то рыі Бе ла рус ка га 
ме та лур гіч на га за во да.

Сем ка ман даў з усіх аб лас цей 
і Мін ска зма га лі ся за пе ра мо-
гу. Брэст чы ну прад стаў ля ла ААТ 
«Птуш ка фаб ры ка «Друж ба», Гро-
дзен скую воб ласць — ка ман да пра-
фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа бы та-
во га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. 
Ад Го мель шчы ны бы лі на ву чэн цы 
ся рэд няй шко лы №2 з Ра га чо ва, 
го нар Мін шчы ны ад стой ва лі вай-
скоў цы в/ч 06752 50-й авія цый най 
ба зы, а Ма гі лёў шчы ны — ка ман-
да гім на зіі №1 з Го рак. На ву чэн цы 
ста ліч на га ка ле джа прад пры маль-
ніц тва прад стаў ля лі Мінск.

Бе ла рус кі ме та лур гіч ны за вод у 
якас ці пля цоў кі для спа бор ніц тваў 
вы бра лі не вы пад ко ва, бо ме на ві та 
ма ла дыя жло бін скія ме та лур гі бы лі 
леп шы мі ле тась. Сё ле та БРСМаў-
цам роз ных уз рос таў прый шло ся 
аба ра няць свае пра ек ты, а так са ма 
ўдзель ні чаць у кон кур сах «Ві зіт ная 
карт ка» і «Я — лі дар!». Апош ні кон-
курс і стаў лё са вы зна чаль ным для 
ве тэ ры на раў з Ві цеб ска. Апош нія 
тры з па ло вай га ды іх пяр віч ную ар-
га ні за цыю ўзна чаль вае ма ла ды ву-
чо ны, ас пі рант ка фед ры клі ніч най 
ды яг нос ты кі Ві цеб скай дзяр жаў най 
ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны 
Ар цём Іг на цен ка. Ён ка жа, што і 
жу ры, і аў ды то рыю яны па ка ры лі, 
хут чэй за ўсё, шчы рас цю:

— Са мым скла да ным быў кон-
курс «Я — лі дар!». У нас атры ма ла-
ся пе ра маг чы ўсіх і пры му сіць за лу 

прак тыч на ры даць. Усе жан чы ны 
рас чу лі лі ся і пла ка лі пад час май го 
вы ступ лен ня. Я сам ро дам з Ра га-
чо ва, а гэ та зу сім по бач са Жло бі-
нам. Мае баць кі пры еха лі на гэ тыя 
спа бор ніц твы, каб пад тры маць мя-
не і ка ман ду. Я па клі каў іх на сцэ ну, 
а да лей атры ма ла ся ім пра ві за цыя, 
якая ўсім спа да ба ла ся. Я га ва рыў 
пра сва іх баць коў — як мно га яны 
мне да лі ў жыц ці. Акра мя та го, у 
скла дзе на шай ка ман ды бы ла на-
ша ама тар ская сту дыя эст рад най 
пес ні «Кан стан та» і тан ца валь ны 
ка лек тыў, та му ра зам атрым лі ва-
ла ся за во дзіць за лу.

Да рэ чы, культ ма са вая ра бо та — 
да лё ка не ўсё, чым вы лу ча юц ца бу-
ду чыя ве тэ ры на ры з Ві цеб ска. Ха ця 
і тут ёсць чым па хва ліц ца. Сён ня 
пяр віч ная ар га ні за цыя БРСМ Ві цеб-
скай ве тэ ры нар най ака дэ міі — ар-
га ні за тар між на род на га фес ты ва лю 
су час на га тан ца «Зра бі крок на пе-
рад!» сярод студэнтаў, які што год 
збі рае больш за 350 удзель ні каў з 
роз ных кра ін све ту.

Да та го ж ма ла дыя лю дзі ак-
тыў на ўдзель ні ча юць у роз ных між-
на род ных агуль на аду ка цый ных і 
на ву ко вых фо ру мах. Тут леп шы 
доб ра ах вот ны атрад кра і ны, чле ны 
яко га заў сё ды га то выя прый сці на 
да па мо гу. На пра ця гу трох апош ніх 
га доў пяр віч ная ар га ні за цыя ака дэ-
міі — адзін з леп шых шта баў пра-
цоў ных спраў у Ві цеб ску і воб лас ці. 
Што год тут фар мі ру ец ца ка ля 40 
атра даў, у якіх пра цу юць больш за 
1100 ма ла дых лю дзей. Уво гу ле ж 
у пяр віч най ар га ні за цыі БРСМ ве т-
а ка дэ міі — 1183 сту дэн ты.

Ам бі цый ны і мэ та на кі ра ва ны 
сак ра тар «пяр віч кі» Ві цеб скай ве-
тэ ры нар най ака дэ міі Ар цём Іг на-
цен ка сцвярджае, што ак тыў ная 
гра мад ская ра бо та не пе ра шка-
джае яго на ву ко вай дзей нас ці:

— На ад ва рот, ад но дру го му 
да па ма гае. Ха ця ча су ў су тках 
не ха пае. Та ды неш та з сяб ра мі 
і па на чах ро бім. З пер шых дзён 
вы ра шыў, што мы па він ны іс-
ці да най вы шэй шай узна га ро ды 
БРСМ — га на ро вай гра ма ты і за-
ла то га знач ка. Гэ та, спа дзя ю ся, у 
нас на пе ра дзе.

Каш тоў ныя пры зы ў якас ці ўзна-
га род так са ма па ра да ва лі ўдзель-
ні каў рэс пуб лі кан ска га фес ты ва-
лю. За пер шае мес ца — план шэт 
ASUS Nexus 7. За дру гое і трэ цяе 
мес цы — план шэт ASUS Fonepad. 
Іх атры ма лі пяр віч ныя ар га ні за цыі 
БРСМ гім на зіі №1 з Го рак і Мін-
ск ага ка ле джа прад пры маль ніц тва.

Сак ра тар ЦК БРСМ Дзміт рый 
Ва ра нюк ад зна чыў, што пра ект на-
кі ра ва ны на ўма ца ван не га лоў на га 
звя на Са ю за мо ла дзі — пяр віч най 
ар га ні за цыі, якая з'яў ля ец ца ас но-
вай БРСМ.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ужо тра ды цый на на пя рэ дад ні 
дня на ра джэн ня са май ма са вай 
ма ла дзёж най ар га ні за цыі кра і ны 
ка ар ды на та ры пад вод зяць вы ні кі 
і пла ну юць бу ду чыя ме ра пры ем-
ствы. Як ад зна чыў пер шы сак ра-
тар Цэнт раль на га ка мі тэ та гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі 
рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі» Ігар 
БУ ЗОЎ СКІ, «на шы пра ек ты не за-
кан чва юц ца, а ла гіч на пе ра тва ра-
юц ца ў ін шыя. Мно гія на прам кі 
дзей нас ці ста лі брэн да вы мі. Гэ та 
да ты чыц ца і сту дат ра даў ска га, і 
ва лан цёр ска га ру ху, комп лек су 
па тры я тыч ных ме ра пры ем стваў, 
пад трым кі та ле на ві тай і адо ра най 
мо ла дзі. За кож ным з іх ста яць 
лю дзі і вя лі кая пра ца».

Ка ар ды на тар сту дат ра даў ска га ру ху 
Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ за ўва жыў, што хоць 
сё ле та ўлад ка ва лі на пра цу ка ля 47 ты-
сяч ма ла дых лю дзей, у гэ тай сфе ры 
ха пае праб лем: ёсць вы пад кі, ка лі сту-
дэн таў у пра мым сэн се экс плу а ту юць. 
БРСМ па ста ві ла пе рад са бой за да чу 
знай сці па ры тэт па між доб ры мі ўмо ва мі 
пра цы і год ным за роб кам. Мно гія хлоп-
цы мо гуць па хва ліц ца вы ні ка мі сва ёй 
пра цы: так, сту дэнт чац вёр та га кур са 
ГрДУ ім. Ян кі Ку па лы і па су мя шчаль-
ніц тве ка ман дзір бе ла рус ка-ра сій ска-
га сту дат ра да імя І. Ле бе дзе ва Анд рэй 
СКА ЛО ТА пра во дзіць ле та ў сту дат ра-
дзе ўжо шос ты раз. Сё ле та яго бры га да 
рых та ва ла За слаўе да Дня пісь мен ства. 
За ро бак «бай цоў» атры маў ся не бла гі: 
па 9-11 міль ё наў за ме сяц. Ця пер у ар-
га ні за цыі пра цу юць над тым, каб кож ны 
ах вот ны мог да лу чыц ца да сту дат ра да. 
Да рэ чы, пашчыраваць мож на не толь кі 
ўлет ку, бо атра ды ства ра юц ца на пра-
ця гу ўся го го да.

Дру гі важ ны на пра мак дзей нас ці 
ар га ні за цыі — вы ха ван не па тры я тыз-
му ў мо ла дзі. Так ці інакш, але па тры-
я тыч най тэ ма ты кай пра сяк ну ты ўсе 
пра ек ты БРСМ. На прык лад, ім ёна мі 
ге ро яў Пе ра мо гі на зва ны сту дат ра-
ды. Ужо за пу шча ны пра ект «70 га доў 
мі ру», у рам ках яко га ар га ні за та ры 
пра па ну юць зра біць фо та зды мак са 
сва я ка мі, якія прай шлі вай ну. Пас-
ля ўсе фо та бу дуць са бра ны ў адзін 
фільм-прэ зен та цыю. Ка ар ды на тар 
пра ект най дзей нас ці БРСМ Дзміт рый 
ВА РА НЮК рас па вёў, што сён ня яны 
сур' ёз на зай ма юц ца рэа лі за цы яй вя-
лі кай за дум кі, а ме на ві та — ства рэн-
нем па тры я тыч ных кла саў у шко лах. 
Па куль пра ект рас пра цоў ва ец ца су-
мес на з Мі на ду ка цыі.

Вя лі кі крок на пе рад — су пра цоў-
ніц тва з еў ра пей скі мі ка ле га мі ў га-
лі не аб ме ну во пы там і ва лан цё ра мі. 
Сё ле та БРСМ атры ма ла акрэ ды та-
цыю ў Еў ра пей скай ва лан цёр скай 
служ бе. Ця пер удзель ні кі пра ек та 
«Доб рае сэр ца» змо гуць пра па на-
ваць сваю да па мо гу не толь кі на пра-
сто рах СНД. Так, ра зам з мо лад дзю 
Гер ма ніі і Поль шчы бе ла рус кія доб ра-
ах вот ні кі добраўпа рад ка ва лі брац кія 
ма гі лы. Акра мя та го, у гэ тым го дзе 
БРСМ да лу чы ла ся да ма ла дзёж на га 
са ве та Шан хай скай ар га ні за цыі су-
пра цоў ніц тва, што дае маг чы масць 
па шы раць геа гра фію аб ме наў.

Рэс пуб лі кан скі кон курс «100 ідэй 
для Бе ла ру сі» — стар та вая пля цоў-
ка для ма ла дых вы на ход ні каў і на ву-
коў цаў. Ле тась пе ра мож ца кон кур су 
Па вел БА ЦЫ ЛЕЎ прад ста віў пра ект 
«Ма біль ная пра гра ма X10». А сё ле та 
хло пец ства рыў па доб ную пры клад-
ную пра гра му для БРСМ: па чы таць 
апош нія на ві ны ар га ні за цыі ця пер 
мож на на смарт фо не. Па слу га пра-
цуе з 5 ве рас ня. Стар шы ня Дзяр жаў-
на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях 
Аляк сандр ШУ МІ ЛІН ад зна чыў, што 
пе ра мож цы пра ек та «100 ідэй для 
Бе ла ру сі» аў та ма тыч на трап ля юць 
на рэс пуб лі кан скі кон курс іна ва цый-
ных пра ек таў, дзе ёсць асоб ная на-
мі на цыя для ма ла дых та лен таў. Гэ ты 
«ска чок» — доб рая маг чы масць для 
атры ман ня гран таў на рас пра цоў ку 
знач на га пра ек та.

Ка ар ды на тар дзей нас ці БРСМ у ін-
тэр нэт-пра сто ры Але ся ВІН НІК за ўва-
жы ла, што ар га ні за цыя ўліч вае но выя 
тэн дэн цыі: за раз на ві ны БРСМ мож на 
па чы таць ва ўсіх са цы яль ных сет ках. 
Акра мя та го, ужо год пра цуе ад мыс ло-
вы пар тал, дзе мож на па чы таць бло гі 
аў та раў з мно гіх кут коў кра і ны. БРСМ 
пад рых та ва ла асаб лі выя па да рун кі для 
сва іх пры хіль ні каў — ня даў на бы ло за-
пу шча на «Ду шэў нае ра дыё», пра гра ма 
яко га раз лі ча на не толь кі на ма ла дых 
лю дзей, але і на іх баць коў. Так са ма ў 
хут кім ча се чле наў БРСМ ча кае но вы 
бі лет у вы гля дзе бан каў скай карт кі.

Да сяг нен ні — гэ та цу доў на, але 
на ды шоў час на рошч ваць тэм пы: 
бу ду чы год афі цый на аб' яў ле ны Го-
дам мо ла дзі. Ужо рас па ча ты ма са-
вы ма ла дзёж ны пра ект — ад кры ты 
дыя лог «Мо ладзь Бе ла ру сі: тра ды цыі 
і бу ду чы ня». Ар га ні за та ры спа дзя юц-
ца знай сці но выя ідэі і пад тры маць 
ці ка выя пра па но вы па рэа лі за цыі ма-
ла дзёж най па лі ты кі ў кра і не.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

Старт пра ек та пры мер ка ва ны да 100-
год дзя БДПУ і Дня го ра да. Яго га лоў ная 
за ду ма — да лу чэн не сту дэн таў да ак тыў-
на га ла ду жыц ця і су час на га, еў ра пей ска га, 
ра зу мен ня ве ла куль ту ры. Га рад скі ве ла сі-
пед — гэ та не толь кі здо ра ва і 
ка рыс на, але і пры го жа, мод на, 
а га лоў нае, кам форт на.

З рук рэк та ра БДПУ і прад-
стаў ні коў ААТ «Мо та ве ла» сту-
дэн там бу дзе пе ра да дзе на 100 
но вых га рад скіх ве ла сі пе даў. 
Ме на ві та на іх у су пра ва джэн ні 
вя до мых спарт сме наў сту дэн-
ты пра едуць па за пла на ва ным 
марш ру це. Да лей — бо лей: 
ма ла дзёж ны пра ект «Бу ду чыя 
пе да го гі — за зда ро вы лад 
жыц ця» па ско рыць свой рух. 
Яго пра ця гам ста нуць шмат лі-
кія ак цыі, ад на з якіх — «100 кі-
ла мет раў да 100-год дзя БДПУ». 
Кож ную су бо ту на пра ця гу двух 
ме ся цаў бу ду чыя пе да го гі і на-
ву чэн цы пе да га гіч ных кла саў 

20-й ста ліч най гім на зіі бу дуць су стра кац-
ца на ве ла да рож ках Мін ска. Да юбі лею 
ўні вер сі тэ та, які ад зна ча ец ца ў ліс та па дзе, 
удзель ні кам ак цыі пра па ну юць пра ехаць 
на ве ла сі пе дзе 100 кі ла мет раў. А тыя з іх, 

якія адо ле юць 200 кі ла мет раў, атры ма юць 
у па да ру нак ве ла сі пед AІST ад рэк та ра 
БДПУ Аляк санд ра Жу ка. На ім мож на бу-
дзе ез дзіць ва ўні вер сі тэт на за ня ткі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Сё ле та на кон курс ма ла дых жур на ліс таў «За ла тое 
пя ро Бе лай Ру сі», які пра во дзіц ца трэ ці раз, бы ло 
па да дзе на ка ля 400 аў тар скіх ра бот, па пя рэд не 
ада бра ных на га рад скіх і аб лас ных уз роў нях. Кі-
раў ніц тва рэс пуб лі кан скай гра мад скай ар га ні за цыі 
ўпер шы ню пра еха ла па рэ гі ё нах, каб аса біс та па-
він ша ваць яго пе ра мож цаў.

Як ад зна чыў на мес нік стар шы ні «Бе лай Ру сі» Аляк-
сандр Шаць ко, які на ве даў Ма гі лёў, гэ ты аб лас ны цэнтр 
стаў адзі ным, дзе ўша на ван не і пе ра мож цаў, і ўдзель ні каў 
прай шло ў та кім маш та бе і ва ўра чыс тай аб ста ноў цы. Ён 
на га даў, што га лоў ная за да ча кон кур су «За ла тое пя ро 
Бе лай Ру сі» — пад няць уз ро вень пра фе сі я на ліз му ма ла-
дых жур на ліс таў на больш вы со кую сту пень, зра біць усё 
маг чы мае, каб іх за пал і ін та рэс да пра фе сіі не згас лі. 
Аляк сандр Шаць ко ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі вя лі кая коль-
касць та ле на ві тай мо ла дзі. Але яна, па вя лі кім ра хун ку, 
асвят ляе толь кі ўнут ра ныя ла каль ныя ме ра пры ем ствы, 
пі ша для школь ных і сту дэнц кіх га зет. Кон курс дае маг чы-
масць зра біць крок на но вую пра фе сій ную пры ступ ку.

У ка тэ го рыі «З «Бе лай Рус сю» мы — адзі ныя» аб са лют-
ным пе ра мож цам ста ла сту дэнт ка Ма гі лёў ска га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та імя А.А.Ку ля шо ва На тал ля Ці ха ноў ская. 

У бу ду чы ні «Бе лая Русь» пла нуе пры цяг нуць у свае 
шэ ра гі як ма га больш мо ла дзі праз па шы рэн не кон курс-
на га склад ні ка сва ёй дзей нас ці.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Крок да пра фе сііКрок да пра фе сіі Кру ці пе да лі!Кру ці пе да лі!

Но выя стар тыНо выя стар тыТры умф леп шыхТры умф леп шых

«БЕ ЛАЯ РУСЬ» ПА ШЫ РАЕ 
ТВОР ЧЫЯ ГА РЫ ЗОН ТЫ

ДА ВЕД КА
У 2012 го дзе на 

ве ла сі пе дах AІST бе-
ла рус кія спарт сме ны 
ўста на ві лі алім пій скі 
рэ корд і два на цы я-
наль ныя рэ кор ды на 
ве ла трэ ку на Алім пі-
я дзе ў Лон да не. AІST 
з'яў ля ец ца тэх ніч ным 
парт нё рам на цы я наль-
най ка ман ды Бе ла ру сі 
па ве ла спор це. Сё ле-
та ве ла сі пед ны брэнд 
AІST быў пры зна ны 
«На род най мар кай Бе-
ла ру сі».

БРЭН Да выя 
спра вы БРСМ

Ма ла дзёж ная па лі ты ка сум най не бы вае

ПЕР ШАЕ МЕС ЦА 
ЎЗЯ ЛІ ШЧЫ РАС ЦЮ

«НА МА ТАЙ» СА БЕ... 
ВЕ ЛА СІ ПЕД

Сён ня ад сцен га лоў на га кор пу са БДПУ імя М. Тан ка 
стар туе ма ла дзёж ны пра ект «Бу ду чыя пе да го гі — 
за зда ро вы лад жыц ця». Яго іні цы я та ра мі вы сту пі ла 
кі раў ніц тва га лоў най пе да га гіч най ВНУ кра і ны і 
ве ла сі пед ны брэнд AІST.
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