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Свое асаб лі вы па да ру нак 

ста лі цы, яе жы ха рам 

і гас цям зро бяць ула даль ні кі 

ад на го з мін скіх ба раў. 

20 снеж ня на ву лі цы Зы біц кай 

ад кры юць но вую ту рыс тыч ную 

ад мет насць — са мы ма лень кі 

па ста мент у го ра дзе, які бу дзе 

тлу ма чыць: «Бе ла русь — 

не Бе ла ру сія!»

Аў та ры пра ек та вы нош ва лі ідэю 

ўжо даў но, але ні як не маг лі вы зна-

чыц ца з кан крэт ным ва ры ян там пом-

ні ка (а ўся го іх пры ду ма лі ка ля 20). 

Та ды на да па мо гу па клі ка лі са міх 

га ра джан і аб вяс ці лі га ла са ван не ў 

са цы яль ных сет ках. На вы бар для 

ўве ка ве чан ня пра па на ва лі тры тэ мы: 

пом нік млы ну, які амаль два ста год дзі 

та му ста яў пры бліз на ў гэ тым мес-

цы і за хоў ваў част ку мін скай гіс то рыі, 

пом нік «са ма му ма лень ка му ў све це» 

бе ла рус ка му эга і пом нік па ні Пар-

ні кель, якая ў ХVІІІ ста год дзі кі ра ва-

ла га рад скім пан сі ё нам для дзяў чат 

і зай ма ла ся даб ра чын нас цю. Удзел 

у га ла са ван ні ўзя ло больш за ты ся чу 

ча ла век, якія за цвер дзі лі пра ект... бе-

ла рус ка га эга.

«Гэ ты ва ры янт вы рваў ся на пе рад 

лі та раль на ў апош нія су ткі га ла са-

ван ня, — ка жа адзін з су ар га ні за та-

раў пра ек та Дзя ніс Ан ця ві чус, — але, 

пры зна ю ся, яго рэа лі за цыю мы пра-

дум ва лі за га дзя, бо са мі ўста на ві лі 

вель мі сціс лыя тэр мі ны: ха це лі б па-

да рыць пом нік га ра джа нам да Но ва-

га го да. «Штур мі лі» ўсім ка лек ты вам: 

хтось ці га ва рыў, што трэ ба ад зна чыць 

на ша ўмен не ра да вац ца ма лень кім 

пе ра мо гам і паў ся дзён ным дро бя зям, 

хтось ці пра са ма по шук, хтось ці — пра 

ма лень кую кра і ну... Вы ра шы лі, што 

лю дзі са мі да ду ма юць свае сэн сы». 

У вы ні ку, рас кры вае інт ры гу скульп-

тар Стас Ні ка но віч, вы ра шы лі па ста-

віць пом нік «Бе ла ру сі, якая не Бе ла-

ру сія»: «Дзе б ні быў бе ла рус і як бы 

ні вы зна ча лі на шу кра і ну мяс цо выя 

кар ты, мы тлу ма чым, што пі шац ца 

на ша кра і на як Бе ла русь, што мы — 

ма лень кі, але гор ды на род. Ідэя ма-

лень ка га эга цал кам за ха пі ла мя не 

сва ім сім ва ліз мам».

Ма ла ды бе ла рус кі скульп тар Стас 

Ні ка но віч, ра бо ты яко га ёсць у ка лек-

цы ях сла ву тых ме ды я пер сон — Ула-

дзі мі ра Поз не ра, Ры чар да Брэн са на, 

Джо ні Дэ па і ін шых, — абя цае за вяр-

шыць пом нік уся го за два тыд ні, а 

пля цоў ку для яго пад рых туе і аздо-

біць вя до мая мас тач ка Зоя Лу цэ віч. 

Брон за вую по стаць вы шы нёй уся го 

15 сан ты мет раў пла ну юць ура чыс та 

ад крыць 20 снеж ня. У ад па вед нас ці 

з тра ды цы я мі ар га ні за та ры абя ца юць 

пад рых та ваць для яго ма лень кае ак-

са міт нае по кры ва, стуж ку і на жніч-

кі і пра вес ці мік ра-са лют з кан фе ці. 

А яшчэ да скульп тур най кам па зі цыі 

пры кла дуць лу пу, бо не ка то рыя дэ-

та лі — на прык лад, лід скія кра соў кі 

на на гах — мож на бу дзе раз гле дзець 

толь кі з яе да па мо гай. «Мяр ку ем, дзя-

ку ю чы раз мя шчэн ню ў па пу ляр ным 

мес цы пом нік бе ла рус ка му эга бу дзе 

ці ка вы не толь кі га ра джа нам, але і 

ту рыс там — тым больш да яго мы 

на пі шам тлу ма чэн ні на рус кай, бе ла-

рус кай і анг лій скай мо вах, — да дае 

су ар га ні за тар пра ек та Яў ген Мя це лі-

ца. — Спа дзя ём ся, што мін ча не зра-

зу ме юць ідэю і пад тры ма юць нас, як 

пад трым лі ва лі пад час га ла са ван ня».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Наш фар матНаш фар мат

Пом нік 
бе ла рус ка му 
эга з'я віц ца 

пад Но вы год 
у Мін ску

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На ступ ны этап быў з дзвюх час так: пра-

моў ніц ка га і ін тэ ле кту аль на га май стэр ства. 

Удзель ні кі па ка за лі крэ а тыў насць, упэў не-

насць у са бе і шмат лі кія та лен ты. На пра ця-

гу дзвюх хві лін фі на ліс ты рас ка за лі, як яны 

ба чаць ся бе ў сва іх бу ду чых спе цы яль нас цях. 

Ака за ла ся, ма ры ва ўсіх роз ныя: ра та ваць 

лю дзей ад хва роб, ву чыць да бры ні ў шко ле, 

пад трым лі ваць пра ва па ра дак, вы рошч ваць 

хлеб... На прык лад, бу ду чы ме не джар-эка на-

міст у сфе ры гас ці ніч на га і рэ ста ран на га біз-

не су Лі за ве та Аб рам кі на ў сва ім вы ступ лен ні 

ад зна чы ла, што ў дзя цін стве ха це ла стаць 

рэ жы сё рам. Ця пер яе ўяў лен ні пра бу ду чы-

ню змя ні лі ся, але яны ўсё роў на на гад ва юць 

пра бы лыя ма ры аб кі но. «Жыц цё рэ ста ра на 

як зды мач ная пля цоў ка, дзе кож ны ку хар — 

сцэ на рыст, афі цы ян ты і гос ці — ак цё ры, 

сто лі кі — як асоб ная сцэ на...» Бу ду чы 

пра гра міст Эры ка КО НЮ ХА ВА рас ка за-

ла, што для яе пра гра ма ван не — гэ та спо-

саб са ма вы яў лен ня: «Хоць рас пра цоў ка 

пра грам і па доб на на мас тац тва, не аб ход-

на заў сё ды быць га то вай да цяж кас цяў. 

Ад нак дзя ку ю чы мэ та на кі ра ва нас ці мне 

ўда ло ся вы ка наць сваю ма ру: ства рыць 

тэ ле грам-бо та «Ві лі», які ста не вам сяб рам 

і да па мо жа ў роз ных пы тан нях».

У кон кур се ара тар ска га май стэр ства 

ўдзель ні кі за ад ну хві лі ну ко рат ка і ёміс та 

па зна ё мі лі гле да чоў з пра ек та мі БРСМ, 

якія яны вы бра лі на сцэ не ўсля пую.

Ад на з са мых ві до вішч ных час так ве ча-

ра — твор чы кон курс. Так, Кі рыл Гро маў 

з сяб ра мі пра спя ваў па пу ры з су час ных 

хі тоў, пе ра роб ле ных на свой ка пыл. Лі за-

ве та Аб рам кі на і Эры ка Ко ню ха ва вы ка на лі 

анг ла моў ныя хі ты спя вач кі Ад эль. Сту дэнт ка 

чац вёр та га кур са фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 

Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П. М. 

Ма шэ ра ва Ма рыя Са лаў ё ва пе ра ўва со бі ла ся 

на сцэ не ў вы тан ча на га бе ла га ле бе дзя і ў па-

ры вы ка на ла га ла ва круж ны та нец пад пес ню 

Яў ге на Мар ты на ва «Ле бя дзі ная вер насць». 

Ар цём Не сця рук кра нуў 

пры сут ных да глы бі ні 

сэр ца, апа вя да ю чы пра 

сваю ма ту лю, сту дэнт 

дру го га кур са ля чэб на га 

фа куль тэ та Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ та Ян 

АСТ РА ЖЫН СКІ вы ка-

наў пес ню Мар ка Бер не-

са «Ка лі б хлоп цы ўсёй 

зям лі», а Да р'я Паў лоў-

ская рас ка за ла аб сва ім 

на тхнен ні, спя ва ю чы ка-

вер на «Зор ку Ве не ру» 

Мак сі ма Баг да но ві ча і 

ад на ча со ва ма лю ю чы на 

вя лі кіх па лот нах паэ та.

У вы ра шаль ныя хві лі ны, ка лі жу ры пад ліч ва-

ла апош нія ба лы і пад во дзі ла вы ні кі, гру пы пад-

трым кі здзіў ля лі шу мам і ша лё най энер ге ты кай. 

Дру гі сак ра тар ЦК ГА «БРСМ» Алег ДЗІ КУН 

уру чыў усім кан кур сан там па мят ныя ста ту эт кі 

ў вы гля дзе зор кі са сло ва мі: «Сту дэнц тва — 

най леп шая па ра ў жыц ці. Гэ та час раз віц ця, 

да сяг нен няў і пе ра мог. Ка лі да нас пры яз джа-

юць най леп шыя юна кі і дзяў ча ты з усёй кра і ны, 

на ша са мая га лоў ная за да ча — згур та ваць іх, 

каб яны па сяб ра ва лі, па бы ва лі ў са мых роз ных 

мес цах, на май стар-кла сах і кан фе рэн цы ях, 

ад чу лі ся бе ад ной вя лі кай сям' ёй».

Аб' яві лі вы ні кі і ўру чы лі ўзна га ро ды на мес-

нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ і пер шы сак ра тар ЦК 

ГА «БРСМ» Дзміт рый ВА РА НЮК.

— У лю быя ча сы сту дэнц тва фар мі ра ва ла 

ін тэ ле кту аль ны і ра зу мо вы па тэн цы ял гра-

мад ства. Ме на ві та яно з'яў ля ец ца той ру ха ю-

чай сі лай, якая вы зна чае да лей шае раз віц цё 

кра і ны, — ад зна чыў Анд рэй Кун цэ віч, звяр-

та ю чы ся да фі на ліс таў. — У нас цу доў ная 

мо ладзь, і, як ад зна чыў на су стрэ чы са сту-

дэн та мі кі раў нік кра і ны Аляк сандр Лу ка шэн-

ка, амаль тра ці на на шых гра ма дзян — ка ля 

трох міль ё наў ча ла век — на ра дзі ла ся ўжо 

ў су ве рэн най Бе ла ру сі. Гэ та юна кі і дзяў ча-

ты, якія ўспры ма юць рэ ча іс насць з пунк ту 

гле джан ня жы ха роў са ма стой най еў ра-

пей скай дзяр жа вы. І на ды шоў час больш 

ак тыў на ўклю чаць гэ тых ма ла дых лю дзей 

у гра мад ска-па лі тыч нае жыц цё кра і ны, 

фар мі ра ваць дзяр жаў нае мыс лен не тых, 

хто ідзе за імі, бу да ваць дыя лог па ка лен-

няў на асно ве ўза ем на га да ве ру і па ва гі. 

Я ўпэў не ны, што сён няш нія фі на ліс ты — 

гэ та як раз тая мо ладзь, для якой улас ная 

са ма рэа лі за цыя і пра фе сій нае ста наў лен-

не не па рыў на звя за ны з да лей шым лё сам 

на шай Ра дзі мы.

Дып лом пе ра мож цы кон кур су атры ма-

ла Да р'я Паў лоў ская. У якас ці пры за за 

пе ра мо гу — аў ды ё сіс тэ ма і тур па Еў ро-

пе. Дру гое мес ца за няў Ар цём Не сця рук. 

Ён жа стаў пе ра мож цам у на мі на цыі 

«Сту дэнт го да ан лайн». На трэ цім мес-

цы — Кі рыл Гро маў.

На га да ем, што ўпер шы ню кон курс 

прай шоў у 2011 го дзе. Та кая іні цы я ты ва 

спры яе раз віц цю лі дар скіх якас цяў, твор ча га 

па тэн цы я лу сту дэнц кай мо ла дзі, па вы шэн ню 

прэ сты жу ве даў і па пу ля ры за цыі пра фе сій. 

Ар га ні за та рам пра ек та вы сту пае БРСМ пры 

пад трым цы Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ПРАЗ ДУ МЫ ПРАЗ ДУ МЫ 
АБ БАГ ДА НО ВІ ЧУ ДА ПЕ РА МО ГІАБ БАГ ДА НО ВІ ЧУ ДА ПЕ РА МО ГІ

Іш лі зуб ры шу каць зі му
бяс снеж най сне жань скаю 

пу шчай,
іх вёў ста ры ва жак ві ду шчы
сця жы най, што бы ла 

у глу шах,
яму вя до ма ад на му.
Шу ка лі днём і ўна чы
зуб ры-ай цы, зуб ры хі-мат кі,
га рэ зы дзет кі-зуб ра нят кі —
каб хтось ці дзіў ную за гад ку
змог раз га даць да па маг чы.
За гад ка ў тым бы ла, ча му
ня ма іль доў на зім ніх рэ ках,
ча му сня гі сыш лі на ве кі...
Мо трэ ба ім у ча ла ве ка
спы таць: дзе ён сха ваў зі му?


