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ПАКАЛЕННЕ XXI

Пом нiк Ге рою — 
ад на вiць!

Да 75-год дзя Вя лi кай Пе ра мо гi ак-

тыў Мiн скай га рад ской ар га нi за цыi 

БРСМ ад но вiць на Ус ход нiх мо гiл-

ках ста лi цы пом нiк Ге рою Са вец-

ка га Са ю за, ге не рал-ма ё ру Аляк-

сандру Ва сi лье вi чу Кiр са на ву, раз-

бу ра ны ў 2017 го дзе ван да ла мi.

На ад наў лен не ме ма ры я ла мо ладзь 

за ро бiць гро шы на за вод зе жа ле за-

бе тон ных вы ра баў «Мiнск мет ра бу да». 

Кож ныя вы хад ныя на пра ця гу ме ся ца 

доб ра ах вот нi кi БРСМ бу дуць пра ца-

ваць пад соб ны мi ра бо чы мi на аб' ек тах 

бу даў нiц тва Мiнск ага мет ра па лi тэ на. 

У та кiх па чы нах за гэ ты час пла ну ец ца 

за дзей нi чаць больш за 400 ча ла век. Усе 

за роб ле ныя iмi срод кi пой дуць на рэ кан-

струк цыю абел iс ка Ге рою.

Зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Аляк санд ру Ва сi лье вi чу Кiр са на ву бы-

ло пры свое на 15 сту дзе ня 1944 го да. 

З ве рас ня 1941 го да ён ва я ваў на Паў-

днё вым, Цэнт раль ным i Бе ла рус кiм 

фран тах. Вы зна чыў ся пры фар сi ра ван нi 

Дняп ра ў Чар нi гаў скай воб лас цi. У ноч 

на 28 ве рас ня 1943 го да страл ко вая ды-

вi зiя пад яго ка ман да ван нем пе ра пра-

вi ла ся це раз ра ку, за ха пi ла плац дарм i 

па спя хо ва ад бi ла шмат лi кiя контр ата кi 

пе ра вы ша ю чых сiл пра цiў нi ка.

За час вай ны яго iмя 21 раз згад ва ла-

ся ў звод ках i за га дах Вяр хоў на га Га лоў-

на ка ман ду ю ча га. Аляк сандр Ва сi лье вiч 

Кiр са наў з'яў ля ец ца ка ва ле рам ор дэ-

наў Ле нi на (двой чы), Чыр во на га Сця га 

(ча ты ры ра зы), Су во ра ва 2-й сту пе нi, 

Ку ту за ва 2-й сту пе нi, Ай чын най вай ны 

1-й сту пе нi i га на ро вым гра ма дзя нi нам 

Чар нi га ва, Бра гi на i Ка лiн ка вiч.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У БДПУ стар та ва ла ма ла дзёж ная 

кам па нiя «На су страч бу ду чы нi, 

якую мы хо чам». У хо дзе су стрэ-

чы ар га нi за та раў быў пад пi са ны 

план су мес ных ме ра пры ем стваў 

па мiж Мi нiс тэр ствам аду ка цыi, 

Прад стаў нiц твам ААН у Рэс пуб-

лi цы Бе ла русь i БДПУ.

Што ўяў ляе са бой кам па нiя i ў чым 

яе важ насць? У 2020 го дзе ААН ад зна-

чае 75-год дзе свай го ства рэн ня. У гэ ты 

зна ка вы год Ге не раль ны сак ра тар ААН 

Ан то нiу Гу тэ рыш iнi цы я ваў най буй ней-

шую ў гiс то рыi ар га нi за цыi кам па нiю 

па гла баль най дыс ку сii «75 га доў ААН: 

2020 год i да лей — агуль ная бу ду чы ня 

агуль ны мi сi ла мi» («ААН 75»). Аб мер-

ка ван не ро лi ўсе ба ко ва га су пра цоў-

нiц тва ў па бу до ве леп шай бу ду чы нi 

за клi ка на аха пiць як ма га боль шую 

коль касць лю дзей, i ў пер шую чар гу 

мо ладзь.

Бе ла русь да лу чы ла ся да мiж на род-

най кам па нii «ААН 75», па цвер дзiў шы 

на са мым вы со кiм уз роў нi пры хiль-

насць кан цэп цыi ўстой лi ва га раз вiц-

ця i га тоў насць зра бiць свой унё сак у 

свят ка ван не юбi лею ў якас цi кра i ны — 

засна валь нi цы ААН.

Ка ар ды на та рам ма ла дзёж най кам-

па нii «На су страч бу ду чы нi, якую мы 

хо чам» вы сту пае БДПУ. Клю ча вой 

яе па дзе яй ста нуць ад кры тыя дыс ку-

сii «Бу ду чы ня, якую мы хо чам: на шы 

iдэi i дзе ян нi». У iх возь муць удзел сту-

дэн ты БДПУ, рэ гi я наль ных унi вер сi тэ-

таў — суб' ек таў клас та ра бес пе ра пын-

най пе да га гiч най аду ка цыi, на ву чэн цы 

ўста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыi, 

дзе функ цы я ну юць про фiль ныя пе да-

га гiч ныя кла сы, прад стаў нi кi рэ сурс ных 

цэнт раў Аса цы я цыi «Аду ка цыя ў iн та рэ-

сах устой лi ва га раз вiц ця», ма ла дзёж-

ныя па слы Мэт устой лi ва га раз вiц ця.

У хо дзе дыс ку сiй мо лад дзю бу дзе 

прад стаў ле на ба чан не бу ду чы нi све ту. 

Сту дэн ты i школь нi кi па дзе ляц ца во-

пы там па пу ля ры за цыi каш тоў нас цяў i 

Мэт устой лi ва га раз вiц ця i рэа лi за цыi 

ма ла дзёж ных iнi цы я тыў. Па зi цыя бе ла-

рус кiх юна коў i дзяў чат на конт бу ду чы нi 

све ту, вы пра ца ва ная ў хо дзе дыс ку-

сiй, бу дзе прад стаў ле на на 75-й се сii 

Ге не раль най Асамб леi ААН у ве рас нi 

гэ та га го да.

Акра мя та го, ма ла дзёж ная кам па нiя 

«На су страч бу ду чы нi, якую мы хо чам» 

пра ду гледж вае пра вя дзен не ма ла-

дзёж на га ме ды я фес ты ва лю «Гала сы 

ма ла дых за ўстой лi вае раз вiц цё», се-

рыi ма ла дзёж ных ак цый i iнi цы я тыў 

«Нi ко га не па кi нем уба ку», рэа лi за-

цыю iн тэр нэт-пра ек та «Мэ ты ўстой-

лi ва га раз вiц ця: ду май i дзей нi чай». 

Стар та вая су стрэ ча пра хо дзi ла ў ан-

лайн-рэ жы ме. Пас ля пад пi сан ня пла на 

су мес ных ме ра пры ем стваў з ад кры тай 

лек цы яй вы сту пi ла па ста ян ны ка ар-

ды на тар ААН у Рэс пуб лi цы Бе ла русь 

Iа а на Ка за на-Вiш ня вец кi. Яна ка за ла 

аб су свет ных праб ле мах, па гро зах i 

вы клi ках су час нас цi. Пад час ан лайн-

транс ля цыi з рэ гi ё наў па сту пi ла больш 

за 40 пы тан няў. На най важ ней шыя з iх 

спi кер да ла раз гор ну тыя ад ка зы.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

I вы сту поў ца, i вя ду чы, i аў тар... 

гiм на. Яго ак тыў нас цi мож на толь-

кi па зайз дрос цiць. Зна ём це ся: 

Дзмiт рый БЕ РА ЗОЎ СКI, сту дэнт 

трэ ця га кур са ўлi ко ва-фi нан са ва-

га фа куль тэ та Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га эка на мiч на га ўнi вер сi-

тэ та спа жы вец кай ка а пе ра цыi. 

Сё ле та хло пец стаў фi на лiс там 

рэс пуб лi кан ска га кон кур су «Сту-

дэнт го да». I гэ та да лё ка не ўсе 

кей сы на ша га ге роя.

— Мае звы чай ныя днi пра хо дзяць у 

рэ жы ме нон-стоп: рэ пе ты цыi да ме ра-

пры ем стваў, кан цэр ты, якiя часам ад-

бы ва юц ца ў роз ных га ра дах, — усмi ха ю-

чыся, ка жа двац ца цi га до вы Дзмiт рый.

Су раз моў нiк ак тыў нi чае як у рам ках 

гра мад скай дзей нас цi ўнi вер сi тэ та, так 

i ў на ву ко вай сфе ры. На пер шым кур се 

Дзi ма пе ра мог у кон кур сах «Мiс тар унi-

вер сi тэт» і «Най леп шы вя ду чы», праз 

не ка то ры час стаў на мес нi кам стар шы-

нi пяр вiч най праф са юз най ар га нi за цыi 

сту дэн таў, чле нам БРСМ i бай цом ма-

ла дзёж на га атра да ахо вы пра ва па рад-

ку ўнi вер сi тэ та. Акра мя та го, ле тась 

ге рой стаў сты пен ды я там Фе дэ ра цыi 

праф са юзаў Бе ла ру сi.

— Ад чу ваць жыц цё па мак сi му ме — 

гэ та ж кру та, цi ка ва i ве се ла. Воль на га 

ча су ў мя не прак тыч на ня ма, але я та кi 

ак тыў ны з дзя цiн ства. Лi чыў, што ся-

дзець за кам п'ю та рам га дзi на мi за пар 

не цi ка ва, ха це ла ся за дзей нi чаць ся бе 

ў не чым ка рыс ным. Та му з трэ ця га кла-

са па чаў зай мац ца спе ва мi i тан ца мi ў 

му зыч най шко ле. Да та го ж пра ца ваў 

у Бе ла рус кiм та ва рыст ве Чыр во на га 

Кры жа, i ця пер у рам ках унi вер сi тэц-

ка га ру ху ра зам з iн шы мi сту дэн та мi 

ез джу ў пры тул кi для жы вёл, дзi ця чыя 

да мы, удзель нi чаю ў роз ных даб ра чын-

ных ме ра пры ем ствах. Ду маю, схiль-

нас цi да твор час цi ў мя не ад ма мы, 

якая ў свой час скон чы ла му зыч ную 

шко лу, пас ля атры ма ла не каль кi вы-

шэй шых аду ка цый i ця пер пра цуе ў той 

сфе ры, якая ёй па да ба ец ца, — дзе лiц-

ца ге рой.

За кан чва ю чы шко лу, Дзi ма быў 

упэў не ны: яго ча кае Бе ла рус кi дзяр-

жаў ны ўнi вер сi тэт куль ту ры i мас тац-

тваў. Але з-за пэў ных аб ста вiн са зда-

роў ем хло пец ту ды не па сту пiў.

— Та му вы ра шыў год па пра ца ваць у 

род ным Грод не, пры слу хац ца да ся бе: 

у якiм кi рун ку ха чу раз вi вац ца. Ра шэн-

не аб тым, што бу ду бух гал та рам, пры-

ма ла ся спан тан на. Але не па шка да ваў, 

гэ тыя ве ды дак лад на спат рэ бяц ца ў 

жыц цi. Хоць ад чу ваю, што ма на тон-

ная пра ца не па мне. Па мя таю, ка лi на 

пер шым кур се ў сту дэн таў пы та лi ся, 

якiя ў нас ёсць здоль нас цi, каб вы зна-

чыць кi ру нак да лей шай дзей нас цi ва 

ўнi вер сi тэ це, я быў га то вы ра бiць што 

за ўгод на, толь кi б не ся дзець на ад-

ным мес цы.

Пы та ю ся, цi па спя вае Дзi ма з та-

кiм за гру жа ным гра фi кам на вед ваць 

па ры...

— Ча сам пра пус каю, з-за ча го 

вель мi хва лю ец ца ма ма. Але я хут ка 

за свой ваю па трэб ную iн фар ма цыю 

i до сыць кем лi вы. Ма гу, на прык лад, 

пад рых та вац ца да эк за ме на за дзень 

да яго i ад ка заць «на вы дат на». Та кая 

здоль насць да па ма гае i ў твор час цi. 

Бы вае, што да вы ха ду на сцэ ну за ста-

ец ца хвi лi на, а мне да юць у ру кi но вы 

сцэ на рый ме ра пры ем ства i ка жуць: ты 

змо жаш. Для ар тыс та гэ та нар маль ная 

сi ту а цыя. Мы па вiн ны быць га то выя да 

ўся го. Ка лi пра па на ва лi ства рыць гiмн 

для кон кур су «100 iдэй для Бе ла ру сi», 

я без роз ду маў па га дзiў ся, i атры ма-

ла ся да во лi хут ка — за ты дзень па-

стаў ле ную за да чу вы ка наў. Да рэ чы, 

хтось цi са зна ё мых пе ра ка на ны, што 

я хваль ко, але гэ та не так. Я прос та 

ўпэў не ны ў са бе i лi чу, што гэ та доб ра. 

Мне цяж ка ўя вiць та го, хто ўсю ды вы-

сту пае i пры гэ тым сцiп лы, — ад каз вае 

су раз моў нiк.

— Ты пi шаш тэкс ты, за хап ля еш ся 

му зы кай. Ка лi вы бi раць па мiж тым, 

стаць са мо му зор кай або зра бiць ёй 

ка гось цi iн ша га...

— Схi ля ю ся да дру го га. Мне па-

да ба ец ца прад зю сар ская гiс то рыя, 

ка лi зна хо дзiш ся ў ця ні i пра соў ва еш 

свай го пра тэ жэ. Але i iдэi на конт пра-

соў ван ня ся бе са мо га так са ма ёсць. 

За раз маю не каль кi ва ры ян таў раз-

вiц ця ма ёй буду чы нi, але кiм бу ду праз 

не каль кi га доў, ска заць па куль цяж ка. 

На сён няшні дзень ёсць маг чы мас цi 

вы бi раць — i ў гэ тым пе ра ва га май го 

ўзрос ту.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе на ге ро ем.

Да нi на па мя цiДа нi на па мя цi Га ла сы ма ла дыхГа ла сы ма ла дых

Крок у бу ду чы ню: 
ад па мкнен няў да дзе ян няў

Ад чу ваць жыц цё на мак сi му ме
А ўвесь рэ цэпт — ва ўпэў не нас цi ў са бе

Ка мер тон на строюКа мер тон на строю

Быць з iдэ яй — 
быць пер шым

Вы зна чы лi ся фi на лiс ты кон кур су iдэй для стар ша-

клас нi каў «Пер шыя»: пад ве дзе ны вы нi кi трэ ця га 

эта пу са цы яль на-аду ка цый на га пра ек та для вуч-

няў 9, 10 i 11 кла саў. Дзе сяць школь нi каў з усёй 

кра i ны пуб лiч на прад ста вяць свае iдэi па эка ло гii, 

тэх на ло гi ям, iн клю зii i куль ту ры. Iх прэ зен та цыi ад-

бу дуц ца на маш таб най ма ла дзёж най кан фе рэн цыi 

TEDxYouth@Minsk.

Уся го ў аду ка цый ных варк шо пах у Мiн ску i крэ а то нах у 

Го ме лi, Вi цеб ску, Ма гi лё ве i Грод не ўзя лi ўдзел больш за 

ты ся чу школь нi каў. I больш як сто з iх да сла лi вi дэа прэ-

зен та цыi сва iх iдэй для ўдзе лу ў кон кур се. Най боль шую 

цi ка васць бе ла рус кiя стар ша клас нi кi пра явi лi да кi рун ку 

«Куль ту ра» (39 пра цэн таў ад агуль най коль кас цi). На кi-

ру нак «Эка ло гiя» пры па ла 27 пра цэн таў iдэй, «Тэх на ло-

гii» — 24 пра цэн ты, «Iн клю зiя» — 10 пра цэн таў.

Што мож на зра бiць, каб вуч нi з за хвор ван ня мi па зва-

ноч нi ка маг лi на вед ваць за ня ткi ў шко ле, як раз вi ваць 

эка ла гiч ную куль ту ру ў кра i не, якiм чы нам су час ныя тэх-

на ло гii мо гуць да па маг чы ў раз вiц цi му зе яў i па шы рыць 

вы ка ры стан не бе ла рус кай мо вы ў паў ся дзён ным жыц-

цi — гэ та толь кi не каторыя са шмат лi кiх пы тан няў, што 

па ста вi лi пе рад са бой пад лет кi.

Най леп шыя пра ек ты вы зна ча лi ся па не каль кiх кры тэ-

ры ях. Жу ры звяр та ла ўва гу на ад па вед насць iдэi абра най 

тэ ме i яе фар му лёў ку, маг чы масць рэа лi за ваць за ду му, 

а так са ма маш таб насць i мэ та вую аў ды то рыю, ары гi наль-

насць па ды хо ду да вы ра шэн ня пы тан няў у сфе ры эка ло гii, 

тэх на ло гiй, iн клю зii i куль ту ры.

Ся род фi на лiс таў ёсць прад стаў нi кi ўста ноў аду ка цыi 

не толь кi з Мiн ска i аб лас ных цэнт раў, але i са Слуц-

ка, Iўя i аг ра га рад ка Крэ ва. Кож ны з iх бу дзе рых та ваць 

дзе сяцi  хвi лiн ную пра мо ву для TEDxYouth@Minsk ра зам з 

мен та ра мi — прад стаў нi ка мi бе ла рус кай су поль нас цi TED. 

Пас ля вы нi ко вай прэ зен та цыi сва iх iдэй усе пе ра мож цы 

атры ма юць у па да ру нак iPhoneXs.

Поў ны спiс фi на лiс таў мож на знай сцi на сай це 

https://www.generation.a1.by/.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

АД КРЫЙ СВАЮ 
«БРА МУ МАР»

У БДУ вя дзец ца пры ём за явак на ўдзел у Х рэс-

пуб лi кан скiм лi та ра тур ным кон кур се «Бра ма Мар». 

Да лу чыц ца да яго мо жа лю бы ах вот ны з лi ку стар-

ша клас нi каў, сту дэн таў або ма гiст ран таў. Ра бо ты 

пры ма юц ца на бе ла рус кай цi рус кай мо ве.

Кон курс прой дзе ў ча ты рох 

на мi на цы ях: «Паэ зiя», «Про-

за», «Дра ма тур гiя» i «Кры ты-

ка». Школь нi кам пра па ну юц ца 

пер шыя дзве ка тэ го рыi. Ра бо-

ты ацэ нiць жу ры ў скла дзе вя-

до мых бе ла рус кiх лi та ра та раў, 

кры ты каў i жур на лiс таў. Для фi-

на лiс таў спа бор нiц тва з мэ тай 

удас ка на лен ня iх лi та ра тур на га 

май стэр ства ар га нi зу юць тэ ма-

тыч ныя май стар-кла сы, варк-

шо пы i г. д.

Тво ры пры ма юц ца да 15 кра-

са вi ка на элект рон ную пош ту 

bramauni@gmail.com, bramamar.college@gmail.com. Па тра-

ба ван нi да афарм лен ня тэкс таў раз ме шча ны ў са цы яль-

най сет цы «УКан так це» (https://vk.com/bramamar). Вы нi кi 

кон кур су пад вя дуць на пры кан цы мая.

Яго ар га нi за та ра мi вы сту па юць ка фед ра лi та ра тур на-

мас тац кай кры ты кi, Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi i Вы да вец кi 

дом «Звяз да».

Рэс пуб лi кан скi лi та ра тур ны кон курс «Бра ма Мар» упер-

шы ню прай шоў у 2010 го дзе. Яго iнi цы я та ра мi бы лi сту дэн-

ты ка фед ры лi та ра тур на-мас тац кай кры ты кi фа куль тэ та 

жур на лiс ты кi БДУ. У 2018 го дзе кон кур су быў афi цый на 

пры свое ны ста тус рэс пуб лi кан ска га. Што год яго ўдзель-

нi ка мi ста но вяц ца больш за 300 та ле на вi тых школь нi каў 

i сту дэн таў з усiх рэ гi ё наў Бе ла ру сi.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Ла ка цыi ак тыў нас цiЛа ка цыi ак тыў нас цi

Но выя стар тыНо выя стар ты


