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У го нар Го да ма лой ра дзі мы 

мно гія яго ўдзель ні кі за ня лі ся 

да сле да ван нем сва ёй кра і ны 

і раз віц цём ту рыз му. Так, на-

прык лад, Ула дзі слаў Да ніл ко-

віч, ву чань 11 кла са Мінск ага 

дзяр жаў на га аб лас но га лі цэя, 

ства рыў эк скур сію па ду зе 

Стру вэ.

— Яна бы ла ство ра на ка ля 

150 га доў та му з мэ тай дак-

лад на вы ме раць фор му і па ме-

ры Зям лі, уяў ляе са бой сет ку 

з геа дэз іч ных пунк таў, якая 

пра хо дзіць па шэ ра гу кра ін. 

У Бе ла ру сі та кіх 19, пяць ува-

хо дзяць у спад чы ну ЮНЕС КА. 

Ме на ві та па іх і па сла ву тас цях, 

што зна хо дзяц ца по бач, мы і 

за ду ма лі пра клас ці наш ту рыс-

тыч ны марш рут. Ка лі пра вя лі 

проб ную эк скур сію, на ду ма лі 

зра біць на сай це элект рон ную 

кар ту для лю бо га, хто жа дае 

азна ё міц ца. Збі ра ем ся пра-

цяг ваць пра ект, спа дзя ю ся, 

што па чы нан ні пе ра рас туць у 

штось ці маш таб нае, — па дзя-

ліў ся юнак.

Ву ча ні ца 10 кла са Ту рэц-

Баяр  скай ся рэд няй шко лы 

Ма ла дзе чан ска га ра ё на Вік-

то рыя Паў лоў ская вы ра шы ла 

ўдас ка на ліць звык лую ўсім 

фор му эк скур сіі і ства ры ла 

ма біль ную пра гра му, якая да-

зва ляе пра хо дзіць ад мыс ло вы 

квэст на асно ве та па ні міч на га 

ма тэ ры я лу.

— Па тых, хто по бач, — 

сяб рах, ад на клас ні ках — я 

зра зу ме ла, што вель мі ма ла 

хто з нас сам пра яў ляе жа дан-

не з'ез дзіць на якую-не будзь 

экс кур сію. У асноў ным, усе 

ця пер прос та «за лі па юць» у 

тэ ле фо нах. Та му і вы ра шы ла 

аб' яд наць ма біль ныя га джэ ты 

і маг чы масць па знаць на шу 

кра і ну. З да па мо гай на ву ко-

ва га кі раў ні ка зра бі ла пра гра-

му, праз якую кож ны мо жа не 

толь кі па зна ё міц ца з пры ро дай 

і сла ву тас ця мі та го ці ін ша га 

ра ё на, але і прай сці роз ныя тэ-

ма тыч ныя за дан ні.

Па доб ная ідэя ўзнік ла і ў 

Яго ра Шы каў ца, вуч ня 10 кла са 

на ра чан скай ся рэд няй шко лы 

№ 2 Мя дзель ска га ра ё на. Яго 

пра ект — вэб-сайт «Мая На-

рач» — для пры цяг нен ня ту рыс-

таў на сваю ма лую ра дзі му.

— Ад крыў шы яго, мож на 

ад ра зу ўба чыць ін фар ма цыю 

аб во зе ры і на шым ку рорт ным 

па сёл ку, роз ныя на ві ны, фо та-

га ле рэю. А яшчэ ёсць вір  туаль-

ная кар та, дзе гос ці На ра чы 

мо гуць па гля дзець усе сла ву-

тас ці і ад ра зу вы браць са бе 

жа да ны марш рут. Ця пер мы 

пра цяг ва ем удас ка наль ваць 

сайт: рас пра цоў ва ем рэ кла-

му, па ляп ша ем афарм лен не і 

тэх ніч ныя маг чы мас ці, у пры-

ват нас ці, пла ну ем увес ці роз-

ныя мо вы для на вед валь ні каў. 

Я лі чу, што пра На рач па він ны 

да ве дац ца як ма га больш лю-

дзей, бо гэ та не прос та во зе ра, 

а са мы пры го жы і вя лі кі ку рорт 

Бе ла ру сі, — рас ка заў Ягор.

У час ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій цяж ка ад крыць неш-

та но вае ў гэ тай сфе ры, але 

ўдзель ні кі кон кур су здо ле лі 

здзі віць жу ры. Іх вы на ход кі 

ака за лі ся не толь кі ці ка вы мі, 

але і ка рыс ны мі.

Мак сім Жы до віч, ву чань 

11 кла са дзяр жын скай гім на зіі 

№ 1, прад ста віў пра гра му крос-

плат фор мен на га «ра зум на га до-

ма» на АRM-мік ра кант ро ле ры. 

Яна да зва ляе кант ра ля ваць усе 

элект рыч ныя пры бо ры і свят ло 

ў жыл лі і кі ра ваць імі.

— Гэ тая пра гра ма не з'яў-

ля ец ца на він кай у све це, прос-

та ў Бе ла ру сі яна ча мусь ці не 

так па пу ляр ная, як за мя жой. 

Ад нак у май го пра ек та ёсць 

не каль кі ад мет нас цяў, якія ро-

бяць яго леп шым за за меж ныя 

ана ла гі. Ка лі вы во дзіць яе на 

ры нак, яна бу дзе ў не каль кі 

ра зоў тан ней шай, дзя ку ю чы 

вы ка ры ста ным ма тэ ры я лам. 

Не трэ ба куп ляць ні я ка га га-

ба рыт на га аб ста ля ван ня, рэ-

гіст ра вац ца, на ват ін тэр нэт 

не па трэб ны, трэ ба прос та 

пад клю чыц ца да сіс тэ мы і 

ўвес ці ў по шу ка вы ра док па-

трэб ны ІР-ад рас. І вы змо жа це 

кант ра ля ваць свой дом з лю-

бой част кі све ту, — рас ка заў 

аў тар рас пра цоў кі.

Ву чань 9 кла са бя рэ зін скай 

гім на зіі Кі рыл Ці тоў уз няў важ-

ную са цы яль ную праб ле му і 

змог знай сці яе ра шэн не. Ён 

ства рыў элект рон ную кні гу для 

не ві ду шчых.

— Гэ та, хут чэй, бук вар для 

дзя цей, — па тлу ма чыў хло-

пец. — Для яго мы аб ра лі най-

больш рас паў сю джа ны шрыфт 

Брай ля. Наш пра ект яшчэ не 

за вер ша ны, мы бу дзем раз-

ві ваць яго. Хо чац ца, каб у бу-

ду чы ні та кія элект рон ныя кні гі 

па лег чы лі жыц цё лю дзям без 

зро ку.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.

Во сен ню мі ну ла га го да Анас та сія 

ТА БО ЛІЧ па зна ё мі ла ся з пер шым 

сак ра та ром Сма ля віц ка га ра ён на-

га ка мі тэ та БРСМ Ка ра лі най Га ро-

шчык. Тая ад ра зу за ўва жы ла ка му-

ні ка бель насць і ха рыз ма тыч насць 

дзяў чы ны, аца ні ла яе па тэн цы ял 

да ра бо ты з людзь мі і пра па на ва ла 

паў дзель ні чаць у ад ной са што га-

до вых ак цый. Дзяў чы на па га дзі ла-

ся. І ёй так спа да ба ла ся, што з тых 

ча соў На сця — па ста ян ны ўдзель-

нік усіх ме ра пры ем стваў, што ла-

дзіць Са юз мо ла дзі. У сва ёй ся рэд-

няй шко ле № 3 яна — са праўд ны 

за ва да тар. Трэ ба да па маг чы ар га-

ні за ваць неш та? Дзяў чы на пад ра-

бяз на і эма цы я наль на рас ка жа пра 

ідэю ад на клас ні кам, і ах вот ныя да-

лу чыц ца ад ра зу ж з'я вяц ца.

За год ак тыў нас ці школь ні ца паў дзель-

ні ча ла больш чым у двац ца ці ме ра пры-

ем ствах і ак цы ях БРСМ. Яна на вед ва ла 

ма ла на се ле ныя пунк ты ра ё на, дзе ра зам 

з ін шы мі юна ка мі і дзяў ча та мі рас каз ва-

ла мяс цо вым жы ха рам аб пра ві лах па-

жар най бяс пе кі. Пад трым лі ва ла ак цыю 

«Дзень бяс пе кі. Ува га ўсім!» у Сма ля ві чах. 

Бы ла ка мі са рам эка ла гіч на га атра да, які 

дзей ні чаў на ба зе мяс цо ва га ляс га са. Бра-

ла ўдзел у аб лас ным ад крыц ці трэ ця га 

пра цоў на га се мест ра ў Ма ла дзеч не, ку ды 

бы лі за про ша ны най больш ак тыў ныя чле-

ны БРСМ з усіх ра ё наў Мін скай воб лас ці, 

у ма ла дзёж ным ма ра фо не «75», пры све-

ча ным га да ві не вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Бы ла 

ва лан цё рам ру ху «Доб рае Сэр ца», ка лі 

ар га ні зоў ваў ся збор школь на га адзен ня 

і абут ку, кан цы ляр скіх пры лад, на ву чаль-

ных да па мож ні каў, спар тыў ных та ва раў 

і ін шых рэ чаў, не аб ход ных дзе цям з ма-

ла ма ё мас ных сем' яў для пад рых тоў кі да 

на ву чаль на га го да.

Ка ра лі на Га ро шчык з го на рам і ўдзяч-

нас цю ка жа пра са ма га ак тыў на га чле на 

БРСМ ся род школь ні каў ра ё на:

— На сця — яр кі прад стаў нік Са ю за мо-

ла дзі! Яна спа гад лі вая і доб рая, заў сё ды 

га то вая прый сці на да па мо гу. Спра вяд лі-

вая, сум лен ная і раз важ лі вая, як са праўд-

ны ба ец ма ла дзёж на га атра да ахо вы пра-

ва па рад ку. Пра ца ві тая, ус ед лі вая і ад каз-

ная, сло вам, ка мі сар атра да! Дзя куй ёй за 

шчы рую ра бо ту і на ма ган ні.

Са ма дзяў чы на ад зна чае, што з па чат-

кам яе ак тыў нас ці ў БРСМ яна ста ла больш 

упэў не ная ў са бе, па ча ла лепш раз бі рац ца 

ў лю дзях, атры ма ла шмат на вы каў па ар-

га ні за цыі ме ра пры ем стваў і ў ста сун ках з 

людзь мі. Усё гэ та аба вяз ко ва спат рэ біц ца 

ў жыц ці, бо дзяў чы на ву чыц ца ў 11 кла се 

і рых ту ец ца да па ступ лен ня ў БДПУ імя 

М. Тан ка. Ма рыць стаць пе да го гам.

Як за хоп ле ная эн ту зі яст ка, Анас та сія 

жа дае кож на му ча ла ве ку знай сці спра ву 

па ду шы, дзе спат рэ бяц ца ме на ві та яго 

энер гія і здоль нас ці!

Па лі на ПРА КА ПЕ НЯ, сту дэнт ка ІІ кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Фо та да дзе на 

Сма ля віц кім РК БРСМ.

БРСМ — 
У ПАР ЛА МЕН ЦЕ

Цэнт рвы бар кам апуб лі ка ваў проз ві шчы 

кан ды да таў, абра ных у склад Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду сё-

ма га склі кан ня. Ёсць ся род іх і прад стаў-

ні кі Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за 

мо ла дзі, якія ста лі дэ пу та та мі пар ла мен та 

і ўтва ры лі ў ім не вя лі кую ка ман ду. Як ужо 

па ве дам ля ла ся ра ней, па вы ні ках элек та-

раль най кам па ніі БРСМ раз ліч ваў на ства-

рэн не ў пар ла мен це ма ла дзёж най гру пы. 

Уся го на дэ пу тац кія ман да ты ў Па ла це 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду сё-

ма га склі кан ня прэ тэн да ва ла дзе сяць чле-

наў Са ю за мо ла дзі. Яны бы лі вы лу ча ны 

кан ды да та мі як шля хам збо ру под пі саў, 

так і пра цоў ны мі ка лек ты ва мі, па лі тыч-

ны мі пар ты я мі.

У вы ні ку ў ка ман ду Са ю за мо ла дзі ў пар ла-

мен це ўвай шлі На тал ля Го луб — пер шы сак ра-

тар Бя ро заў ска га ра ён на га ка мі тэ та БРСМ, Ігар 

За ва лей — пер шы сак ра тар Го мель ска га аб-

лас но га ка мі тэ та БРСМ, Па вел Мі ха люк — пер-

шы сак ра тар Гро дзен ска га аб лас но га ка мі тэ та 

БРСМ, Ве ра Шы ро кая — ды рэк тар Баб руй ска га 

дзяр жаў на га ка ле джа імя А. Я. Ла ры на, Сяр гей 

Клі шэ віч — пер шы сак ра тар Мін скай га рад ской 

ар га ні за цыі БРСМ, Ма рыя Ва сі ле віч — рэ дак тар 

ад дзе ла рэ дак та раў га лоў най ды рэк цыі пад рых-

тоў кі тэ ле пра грам ге не раль на га прад зю сар ска-

га цэнт ра Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

На га да ем так са ма, што ў пер шы дзень да-

тэр мі но ва га га ла са ван ня на вы ба рах дэ пу та-

таў Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 

са юз мо ла дзі даў старт ма ла дзёж най эс та фе-

це «#яприду», скі ра ва най на па вы шэн не элек-

та раль най ак тыў нас ці ма ла дых вы бар шчы каў, 

тых, хто га ла суе ўпер шы ню.

Да 17 ліс та па да па ўсёй кра і не пад эгі дай 

БРСМ ад бы ло ся больш за 200 ме ра пры ем-

стваў ма ла дзёж най эс та фе ты: ак цыі «Мая 

Бе ла русь — мой вы бар!», «Мо ладзь вы бі рае 

бу ду чы ню!», «Ма ла ды вы бар шчык», «Мо ладзь 

га ла суе», па лі ты ка-пра ва выя гуль ні «Вы бар чы 

ўчас так», «Я бу ду чы вы бар шчык», ін тэ ле кту аль-

ныя квэс ты «Пра ва вы ла бі рынт», «Сцеж ка вы-

бар шчы ка», ад кры тыя дыя ло гі «Бе ла русь і Я».

А ў са цы яль ных сет ках з'я ві лі ся стыль ныя 

элек та раль ныя пла ка ты. Та кім спо са бам ка ман-

да БРСМ за клі ка ла ма ла дых лю дзей прый сці на 

вы ба ры і пра явіць сваю ак тыў ную гра ма дзян-

скую па зі цыю.

— На ша ка ман да за пус ці ла ня звык лы для 

мэ та вай аў ды то рыі кан тэнт. Мы вы дат на ра зу-

ме ем, што за раз зна хо дзіц ца ў трэн дзе SMM 

і ды зай ну фа та гра фій, і ідзём у на гу з ча сам. 

За пуск кам па ніі «#яприду» сім ва ліч ны: мы за-

кра ну лі са цы яль ныя і, га лоў нае, ма ла дзёж ныя 

пы тан ні, па ка заў шы звы чай ных бе ла рус кіх сту-

дэн таў у іх што дзён най аб ста ноў цы — у мет ро, 

на ву лі цы, у ганд лё вым цэнт ры. Але зра бі лі гэ та 

з но ва га ра кур су. Нам да па мог ма ла ды фа то-

граф Мак сім Кі сель. Фар мат не звы чай ны, ад нак 

вод гу кі пад піс чы каў на шых суполак «УКан так-

це» і «Ін стаг рам» пры ем на здзіў ля юць, — рас-

каз ва ла пад час за пус ку су аў тар ма ла дзёж на га 

пра ек та «#яприду» Хрыс ці на Кеч ко.

12 ліс та па да ў са цы яль най сет цы «УКан так-

це», а так са ма сэр ві се «Ін стаг рам» стар та ваў 

сэл фі-кон курс БРСМ «#МолодежьГолосует». 

Мін ская га рад ская ар га ні за цыя Са ю за мо ла дзі 

пра па на ва ла ма ла дым лю дзям зра біць сэл фі 

на вы бар чым участ ку ў дні да тэр мі но ва га га-

ла са ван ня і 17 ліс та па да, апуб лі ка ваць яго на 

сва ёй ста рон цы «УКан так це» або акаў нце ў 

«Ін стаг ра ме» з хэш тэ га мі #выборы2019, #моло-

дежьголосует, #яголосую і ад зна чыць афі цый ны 

акаўнт БРСМ Мін ска @mіnskbrsm.

Ад ра зу ж пас ля пуб лі ка цыі сэл фі ка рыс таль-

нік аў та ма тыч на ра біў ся ўдзель ні кам кон кур су, 

які за вяр шыў ся 17 ліс та па да ў 23:59. Вы ні кі бы лі 

пад ве дзе ны 19 ліс та па да і апуб лі ка ва ны ў са-

цы яль най сет цы «УКан так це» ў гру пе «Мінск — 

БРСМ | Мінск — ста лі ца мо ла дзі!»

Аў та раў дзе ся ці са мых крэ а тыў ных сэл фі 

ўзна га ро дзі лі па мят ны мі су ве ні ра мі. Аб са лют-

ны пе ра мож ца кон кур су атры маў у па да ру нак 

фіт нес-бран за лет.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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ПАКАЛЕННЕ XXI

Ка манд ны духКа манд ны дух

У ак тыў ным рыт меУ ак тыў ным рыт ме ЗДОЛЬ НАЯ 
ЗА ПА ЛІЦЬ ІДЭ ЯЙ

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

Ства рыць свой сайт, 

пра вес ці эк скур сію па 

не вя до мых мес цах, 

убу да ваць у дом 

АRM-мік ра кант ро лер або 

зра біць элект рон ную 

кні гу для не ві ду шчых 

дзя цей — гэ та толь кі 

ма лая част ка та го, што 

яны мо гуць. Ме на ві та з 

та кі мі іні цы я тыў ны мі, 

ам бі цый ны мі і, без умоў на, 

та ле на ві ты мі хлоп ца мі і 

дзяў ча та мі мы па зна ё мі лі ся 

на Мін скім аб лас ным эта пе 

кон кур су ра бот да след ча га 

ха рак та ру на ву чэн цаў 

уста ноў агуль най ся рэд няй 

і пра фе сій най аду ка цыі.

З ха рак та рам да след чы ка

Анас та сія Та бо ліч (дру гая зле ва).

Пе ра мож цы прад ста вяць Мін скую воб ласць 
на за ключ ным эта пе рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су ў 2020 го дзе.


