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«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Маладыя ім ёныМаладыя ім ёны

Ста рон кі гіс то рыіСта рон кі гіс то рыі Аты-ба ты, іш лі дзяў ча тыАты-ба ты, іш лі дзяў ча ты

— Як ты на огул усё гэ та па спя ва еш?

— Пас ля на цы я наль на га ад бо ру ў мя не і ка ман ды 

быў ты дзень ці два ад па чын ку, а по тым не як ад ра зу 

ста ла шмат спраў: да мо вы на ін тэр в'ю, рас пра цоў ка 

но ва га кон курс на га ну ма ра, ра бо та над пес няй (да-

рэ чы, мы лі та раль на на мі ну лым тыд ні прад ста ві лі 

кан чат ко вую вер сію, яе ўжо мож на па слу хаць на ра-

дыё, у сац сет ках і на па пу ляр ных ме ды я сер ві сах — 

«Ян дэкс.Му зы ка», іTunes). Які ў мя не пры клад ны 

рас клад на ты дзень? Што дня ез джу на за ня ткі па 

ха рэа гра фіі і па ва ка ле, у вы хад ныя — на ак цёр скае 

май стэр ства, і яшчэ за ста ец ца час на ін тэр в'ю. Ну і, 

на ту раль на, у шко лу ха джу. Бы вае, што ней кія дні 

да во дзіц ца пра пус каць, і ўро кі я па спя ваю ра біць 

да лё ка не заўж ды, але на стаў ні кі і ад мі ніст ра цыя 

ста вяц ца да гэ та га з ра зу мен нем, на ват да па ма га-

юць і да зва ля юць пэў ныя па слаб лен ні ў ву чо бе.

Ка лі я пе ра мог на на цы я наль ным ад бо ры, гэ та 

як раз су па ла з па чат кам на ву чаль на га го да, і ў 

шко ле атры маў вель мі шмат він ша ван няў ад ад на-

клас ні каў і пе да го гаў. По тым усё кры ху сці шы ла ся, 

бо я ма ла ха дзіў на ўро кі і амаль ні з кім не меў ча су 

па гу та рыць. Але ця пер, ма быць, пры звы ча іў ся да 

та ко га гра фі ка і больш ак тыў на ка му ні кую з сяб ра-

мі — усе пад трым лі ва юць.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

«ЕЎ РА БА ЧАН НЕ» — 
МА РА, ДА ЯКОЙ Я ДОЎ ГА ІШОЎ»

Да ні эль ЯСТ РЭМ СКІ:
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Гэ ты 14-га до вы мін ча нін, ба дай, 
са мы вя до мы сён ня бе ла рус кі 
дзе вя ці клас нік. Ён ні мно га ні ма ла, 
а вый граў на цы я наль ны ад бор 
на дзі ця чае «Еў ра ба чан не» і ўжо ў 
ліс та па дзе прад ста віць на шу кра і ну 
на між на род ным кон кур се. А да та го 
пе ра мог у рэс пуб лі кан скім кон кур се 
юных вы ка наў цаў «Ма ла дзі чок», 
вы сту паў ад Бе ла ру сі на «Дзі ця чай 
Но вай хва лі», пра хо дзіў кас тын гі ў 
тэ ле шоу «Укра і на мае та лент» і «Го лас. 
Дзе ці», ву чыў ся ў эст рад най ака дэ міі 
Іга ра Кру то га... Але на «зор ную» хва ро бу 
ў хлоп ца прос та ня ма ча су — хоць 
і пры ем на ка му ні ка ваць са шмат лі кі мі 
пры хіль ні ка мі (бу дзем шчы ры мі — 
пры хіль ні ца мі), але кож ны дзень 
у Да ні э ля Яст рэм ска га рас пі са ны 
лі та раль на па га дзі нах: за ня ткі ва ка лам 
у Studіo Play з пе да го гам Воль гай 
Драз до вай, ха рэа гра фія, да дат ко выя 
ўро кі анг лій скай, фо та се сіі, ін тэр в'ю, 
кан цэр ты... І шко ла.

Ва ен ная спра ва, якая 

здаў на лі чы ла ся вы ключ на 

муж чын скім за ня ткам, за раз 

пры цяг вае і дзяў чат. 

У 2016 го дзе на 

агуль на вай ско вы фа куль тэт 

па сту пі лі ад ра зу дзве 

прад стаў ні цы пры го жа га 

по лу. З ад ной з іх — Ва ле ры яй 

ЗЫ ШЧЫК, якая ву чыц ца ўжо 

на трэ цім кур се, і су стрэ лі ся 
ка рэс пан дэн ты «Чыр вон кі. 
Чыр во най зме ны», каб 

да ве дац ца пра тое, на коль кі 

скла да на на сіць па го ны на 

жа но чых пля чах.

Ва ле рыя ву чыц ца па спе цы яль-

нас ці «прак тыч ная псі ха ло гія ў ва-

ен най спра ве». Са сва ім бу ду чым 

жыц цё вым шля хам вы зна чы ла ся 

яшчэ ў дзя цін стве.

— Ка лі мне бы ло 11 га доў, я 

па бы ва ла ў Маск ве. Там уба чы-

ла су во раў цаў у фор ме, якія іш лі 

страя  вым кро кам, і мя не гэ та за-

ча ра ва ла. Пры ехаў шы да до му ў 

Пінск, мы з баць кам па ча лі шу каць 

ін фар ма цыю. А ка лі мне споў ні ла ся 

12, у ка дэц кім ву чы лі шчы ў Ба ра-

на ві чах ад кры лі на бор для дзяў чат. 

Шэ фа мі ўста но вы з'яў ля юц ца афі-

цэ ры і кур сан ты агуль на вай ско ва га 

фа куль тэ та Ва ен най ака дэ міі, яны пры яз джа лі да нас і рас каз ва лі пра ву чо бу ў ста-

лі цы. Так і вы ра шы ла, што трэ ба вы бі раць пра фе сію, якая мне па ду шы і звя за на з 

якой-не будзь сі ла вой струк ту рай. Ча му псі ха ло гія? Гэ тай сфе рай дзей нас ці ці ка ві-

ла ся да во лі даў но. Я ха чу па ста ян на раз ві вац ца, удас ка наль ваць ся бе не толь кі ў 

ад ным кі рун ку, на пра ця гу ўся го жыц ця ву чыц ца, са ма раз ві вац ца, ад кры ваць для 

ся бе неш та но вае.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«Кі ра ваць БМП? 
Не скла да ней, чым аў то»
Гэ та і ін шае — без агляд кі на пол
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У па чат ку вы дан ня ад-

зна ча ец ца, што для Бе ла-

ру сі юбі лей ная да та важ ная 

асаб лі ва, па коль кі кам са-

мол — ра вес нік су час най 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. 

А да лей аў та ры — вя до мыя 

ву чо ныя і пуб лі цыс ты — пра-

цяг ва юць апо вед пра гіс то-

рыю ма ла дзёж най ар га ні-

за цыі... інт ры гай, пра якую, 

маг чы ма, і не кож ны чы тач 

ве дае.

«Пач нём з не ча ка на га 

фак та. У бе ла рус ка га кам-

са мо ла ад ра зу не каль кі дзён 

на ра джэн ня! Як так атры-

ма ла ся? Мяр куй це са мі. 

29 каст рыч ні ка 1918 го да — 

па ча так ра бо ты І Усе ра сій-

ска га з'ез да са юзаў пра-

цоў най і ся лян скай мо ла дзі, 

ле ген дар ная да та, якую ад-

зна ча юць кам са моль цы ўсіх 

па ка лен няў і роз ных рэ гі ё наў 

не ка лі ад ной вя лі кай кра і ны. 

Але са юз ныя рэс пуб лі кі ме лі 

і свае асаб лі вас ці, спе цы фі-

ку, свя ты. Кам са мол БССР 

так са ма аб за вёў ся ін ды ві-

ду аль ным (ка лі так мож на 

ска заць пра вя лі кую гра-

мад скую ар га ні за цыю, дзе 

ўсе лё сы ў адзін злі ты) днём 

на ра джэн ня — 24 ве рас ня. 

Гэ та да та звя за на з І з'ез дам 

Ка му ніс тыч на га са ю за мо-

ла дзі Бе ла ру сі, які ад быў ся 

ў 1920 го дзе» — чы та ем у 

вы дан ні.

«Але і гэ та яшчэ не ўсё... 

У пер шыя пас ля рэ ва лю цый-

ныя га ды бе ла рус кія кам са-

моль цы ад ліч ва лі па ча так 

свай го са ю за з 15 снеж ня 

1918 го да, ка лі ў Мін ску, 

вы зва ле ным ад ня мец кіх 

аку пан таў, бы ла за сна ва на 

га рад ская ар га ні за цыя кам-

са мо ла. А ў 1990 го дзе, на 

ХІІ пле ну ме ЦК ЛКСМБ, вы-

ра шы лі, што са праўд ны старт 

вя лі ка му ма ла дзёж на му ру-

ху быў да дзе ны 25 снеж ня, 

ка лі ў Сма лен ску ў тым жа 

1918 го дзе ад крыў ся І аб лас-

ны з'езд кам са моль скіх ар га-

ні за цый За ход няй Ка му ны. 

(Заканчэнне 

на 3-й стар. «ЧЗ».)
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Мно гія і за раз за хоў ва юць свой кам са моль скі бі лет як рэ лік вію.

КА ЛІ НА РА ДЗІЎ СЯ 
ЛКСМБ?

У «бія гра фіі» бе ла рус ка га кам са мо ла — не каль кі зна ка вых дат
Вы да вец кі дом «Звяз да» па за ка зе і пры фі нан са вай пад трым цы Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі пад рых та ваў да вы дан ня кні гу «У рыт ме імк лі вых га доў. На ры сы 
гіс то рыі кам са мо ла Бе ла ру сі», пры све ча ную 100-год дзю з дня ўтва рэн ня 
ВЛКСМ. На 280 ста рон ках аў тар скі ка лек тыў (на пад ста ве да ку мен таў 
з дзяр жаў ных і аса біс тых ар хі ваў) ра док за рад ком пры гад вае ве хі 
ста наў лен ня і раз віц ця ма ла дзёж на га ру ху вя лі кай кра і ны.


