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ЭНЕРГІЯ МАЛАДОСЦІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Па мя тае Ама лія, як пай шла зноў на мед ка-

мі сію, як ёй со ты раз ска за лі, «з та кім зро кам — 
ні я кіх ва ен ных спе цы яль нас цяў».

— Я яшчэ прый ду да вас у фор ме! — ад ка-
за ла на стой лі вая дзяў чы на.

І прый шла, ка лі пас ля пры ся гі ў Го мель скім 
ін жы нер ным ін сты ту це Мі ніс тэр ства па над звы-
чай ных сі ту а цы ях яе ад пус ці лі да до му.

...Як? Лёс-ча раў нік ад ной чы ў ін тэр нэ це за вёў 
Ама лію на сайт МНС. І ка лі яна ўба чы ла за га ло-
вак «Ліст мі ніст ру», то, зра зу ме ла, звяр ну ла ся да 
Ула дзі мі ра Аляк санд ра ві ча Ва шчан кі з прось бай, 
каб той да зво ліў ёй па сту паць у ВНУ МНС.

На рэш це ма ра Ама ліі ажыц ця ві ла ся: за рад-
ка ў 6 га дзін, ва ен ная пад рых тоў ка, па ста ян ны 
кант роль, на ра ды, 94 ча ла ве кі на кур се, з якіх 
толь кі 8 дзяў чат...

— Са мае скла да нае — доў гі час не ба чыць і 
не чуць род ных. Ка лі ты ве да еш, што ця бе ча ка-
юць, лю бяць — гэ та са мая леп шая пад трым ка ў 
скла да ныя хві лі ны. Цяж ка бы ло рас тлу ма чыць 
ма ёй ма лод шай сяст рыч цы Ан хе лі цы, ча му «за-
бы ла ся» да ро гу да до му, ча му не тэ ле фа ную. 
Яна з крыў дай ка за ла, што я знай шла са бе но-
вую сям'ю, — уз гад вае Ама лія. — Сяст рыч ка ў 
не чым ме ла ра цыю. Я знай шла сям'ю — наш 
вя лі кі друж ны курс. Па мя таю, як мы ез дзі лі на 
ўбор ку буль бы: пра ца ва лі з ра ні цы да ве ча ра, 
а за тым збі ра лі ся ля вог ні шча, спя ва лі пес ні, 

гу ля лі ў «ма фію». Па мя таю, як да па ма га лі адзін 
ад на му ў ву чо бе. Як з сяб роў кай ледзь не за ста-
лі ся без вод пус ку, та му што вы ра шы лі па він ша-
ваць ад на курс ні ка ноч чу з днём на ра джэн ня: з 
тор там, з 18 ша ры ка мі за яві лі ся ў ка зар му...

Час прай шоў хут ка, і на па го нах Ама ліі сё ле-
та за зі ха це лі доў га ча ка ныя лей тэ нанц кія зо рач-
кі, а ў дып ло ме з'я віў ся за піс — спе цы яль насць 
«па пя рэ джан не і лік ві да цыя над звы чай ных сі ту-
а цый». А што да лей? Як не дзіў на, Ама лія яшчэ 
на пер шым кур се вы ра шы ла, што вер нец ца на 
Аст ра веч чы ну.

— Пра цую ў ра ён ным ад дзе ле па над звы-
чай ных сі ту а цы ях. За мной за ма ца ва ны аб' ек ты 
на бу доў лі АЭС, дзе я са чу, каб не бы ло па ру-
шэн няў па па жар най бяс пе цы. Кры ху шка да 
бы ло ад мо віц ца на раз мер ка ван ні ад мес ца ў 
Го мель скім лі цэі МНС, бо мне ха це ла ся пра ца-
ваць з ка дэ та мі. Па мя таю, як яшчэ на прак ты цы 
я «да пяк ла» ўсіх рас по ве да мі пра між на род ны 
злёт у Го ме лі, ку ды пры еха лі юныя ра та валь ні кі 
з 15 кра ін. Па ду ма ла ся: ча му б на ба зе Аст ра-
вец кай ся рэд няй шко лы не ар га ні за ваць ка дэц-
кі клас? Ідэю пад тры ма лі: ця пер ву чу «ма іх» 
ка дэ таў ха дзіць стра я вым кро кам, аказ ваць 
пер шую ме ды цын скую да па мо гу. Зай ма ем ся 
і па жар ным спор там: ву чым ся па ды мац ца па 
па жар ных лес ках, бе га ем па жар ную эс та фе ту, 
пе ра адоль ва ем ста мет ро вую па ла су пе ра шкод. 
Бу дзем сур' ёз на рых та вац ца да кон кур саў юных 

ра та валь ні каў, каб зай маць толь кі пры за выя 
мес цы, — з усмеш кай рас каз вае Ама лія.

У дзяў чы ны атрым лі ва ец ца ўсё, за што б яна 
ні ўзя ла ся. Ся род шмат лі кіх за хап лен няў мож на 
вы лу чыць два са мых-са мых — бег і кні гі.

— Бег да па ма гае мне зняць стрэс, пры вес ці 
дум кі ў па ра дак; пад час пра беж кі на ра джа юц ца 
но выя ідэі. Раю ўсім! На ват пяць хві лін — леп-
шае ля кар ства, — дзе ліц ца дзяў чы на. — А кні гі 
пры но сяць аса ло ду. Пры ву чы ла ся бе чы таць не 
менш за 50 ста ро нак ра ні цай аль бо ве ча рам.

Да рэ чы, ня даў на ня ўрымс лі вая дзяў чы на 
ўдзель ні ча ла ў Мін скім Polо-ма ра фо не і пра-
бег ла дыс тан цыю ў 21 кі ла метр за дзве га дзі ны 
двац цаць пяць хві лін. Ад ра зу ж Ама лія па ста ві ла 
но вую мэ ту — адо лець поў ную дыс тан цыю — 
42 кі ла мет ры. Упэў не на, у яе і гэ та атры ма ец ца!

Юлія БУ КЕЛЬ, сту дэнт ка V кур са 
Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

На рэш це ма ра Ама ліі ажыц ця ві ла ся: 
за рад ка ў 6 га дзін, ва ен ная 
пад рых тоў ка, па ста ян ны кант роль, 
на ра ды, 94 ча ла ве кі на кур се, 
з якіх толь кі 8 дзяў чат...

Дзень БДУ ІР прай шоў 
у На цы я наль ным дзі ця чым 
аду ка цый на-азда раў лен чым 
цэнт ры «Зуб ра ня».

— За раз на зме не зна хо дзяц-
ца школь ні кі з 7-га па 11-ты клас, 
якія пра яві лі ся бе ў тэх ніч най 
твор час ці. Яны мо гуць стаць на-
шы мі па тэн цы яль ны мі абі ту ры-
ен та мі, та му ста я ла за да ча як 
ма га больш ці ка ва і за хап ляль на 
рас ка заць пра наш уні вер сі тэт, 
каб дзе цям за ха це ла ся ў нас 
ву чыц ца, — рас ка за ла кі раў нік 
прэс-служ бы ўні вер сі тэ та Ала 
БА ЯР КА. — Та кім чы нам быў да-
дзе ны старт пры ём най кам па ніі 
2016 го да...

На сы ча ную пра гра му дня скла-
лі май стар-кла сы, вы ста вы, гуль ні і 
кон кур сы. Вы ха ван цы «Зуб ра ня ці» 
збі ра лі ку бік Ру бі ка, гу ля лі ў «Што? 
Дзе? Ка лі?» і «Ме лат рэк», а так са-
ма пра слу ха лі лек цыю пра на на-
ма тэ ры я лы і на на тэх на ло гіі. Ма-
ла дзёж нае ТБ БДУ ІР ар га ні за ва ла 
для пад лет каў фо та зо ну і кон курс 
сэл фі, а рэ дак цыя ўні вер сі тэц кай 
га зе ты «Ім пульс» за ах воч ва ла 
фір мен ны мі руч ка мі і на тат ні ка мі 
за хут кас нае скла дан не «па злаў» 
пер шай па ла сы.

Вуч няў вы пуск ных кла саў, у 
пер шую чар гу, ці ка ві лі спе цы-

яль нас ці, умо вы па ступ лен ня і 
на ву чан ня. Пра ся бе школь ні кам 
рас ка з ва лі прад стаў ні кі ад ра зу 
трох фа куль тэ таў: кам п'ю тар ных 
сіс тэм і се так (ФКСІС), кам п'ю-
тар на га пра ек та ван ня (ФКП) і 
фа куль тэ та ра дыё тэх ні кі і элект-
ро ні кі (ФРЭ). Так са ма ад бы лі ся 
ка ля дзе ся ці май стар-кла саў. 
Асоб на вар та ад зна чыць квэст 
па гіс то рыі БДУ ІР, які пра вя лі 
прад стаў ні кі Сту дэнц ка га са ве-
та БДУ ІР — Мі кі та Дуб ко і Іры на 
До раш.

Клю ча вым кон кур сам ста-
ла на пі сан не эсэ на тэ му «Ха чу 

стаць сту дэн там БДУ ІР». Усе 
пра цы бы лі не па срэд на на мес-
цы пра ве ра ны жу ры, і Дзень 
БДУ ІР за вяр шыў ся цы ры мо ні-
яй уз на га ро джан ня пе ра мож цаў 
кон кур су.

На ступ ная па езд ка прад стаў ні-
коў БДУ ІР у «Зуб ра ня» ад бу дзец ца 
ў лю тым. Пла ну ец ца, што су пра-
цоў ніц тва ўні вер сі тэ та з дзі ця чым 
аду ка цый на-азда раў лен чым цэнт-
рам бу дзе па стаў ле на на па ста ян-
ную асно ву.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Фес ты валь на ву кі «Кар па ра цыя ве-
даў» пра хо дзіць гэ ты мі дня мі ва ўста-
но вах аду ка цыі ста лі цы: на ба зе Рэс-
пуб лі кан ска га цэнт ра іна ва цый най і 
тэх ніч най твор час ці, школ, ка ле джаў 
і ВНУ. Ме ра пры ем ства ар га ні за ва на 
пры пад трым цы Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі, Дзяр жаў най кар па ра цыі па атам-
най энер гіі «Ра са там» і На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Кар па ра цыя ве даў» — гэ та май стар-
кла сы, ад кры тыя лек цыі, па нэль ныя дыс-
ку сіі і на ву ко выя ток-шоу. З па пу ляр ны мі 
лек цы я мі па фі зі цы, хі міі, крыш та ля гра фіі, 
бія ло гіі, эка но мі цы, псі ха ло гіі, геа гра фіі, 
ма тэ ма ты цы і гіс то рыі пе рад школь ні ка мі і 
сту дэн та мі вы сту пяць бе ла рус кія і ра сій скія 
ву чо ныя і экс пер ты. Тэ мы — ад на ці ка вей-
шая за дру гую: «Ка лі на Мар се за цві туць 
яб лы ні?», «Вы ка ры стан не ра дые нук лі даў 
у ме ды цын скай прак ты цы», «Вя лі кія псі ха-
ла гіч ныя экс пе ры мен ты: штось ці пай шло не 
так», «Ча ла век пе ра ўтва ра ец ца ў кі бар га», 
«Но бе леў ская прэ мія ва кол нас» і мно гія 
ін шыя.

Мін скі ганд лё вы ка ледж за пра шае 
3 снеж ня на ку лі нар ны май стар-клас «На-
ву ка. Смач на», на якім гас цям рас ка жуць 
пра на цы я наль ны бе ла рус кі пра дукт, яго 
гіс то рыю, бія хі міч ныя ўлас ці вас ці і на ву-
чаць га та ваць з буль бы смач ныя стра вы. 
А 4 снеж ня ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры іна-
ва цый най і тэх ніч най твор час ці ад бу дзец ца 
пра гляд эпі зо даў філь ма «Мар сі я нін» з на-
ступ ным аб мер ка ван нем: на коль кі рэ аль на 
тое, што па ка за на ў філь ме, якія тэх на ло гіі 
ўжо ма юц ца, а якія — спра ва не да лё кай 
бу ду чы ні.

Уся го пад час пра вя дзен ня фес ты ва лю 
за пла на ва на больш за два дзя сят кі ме ра-
пры ем стваў. Азна ё міц ца з пад ра бяз най 
пра гра май яго пра вя дзен ня мож на на сай-
це Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра іна ва цый на га і 
тэх ніч най твор час ці www.rcіtt.by. Ува ход на 
ўсе ме ра пры ем ствы сва бод ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

Бе ла рус кія школь ні кі ў за воч най фор-
ме бя руць удзел у клі ма тыч ный кан-
фе рэн цыі ў Па ры жы, якая бу дзе доў-
жыц ца там да 11 снеж ня.

Сё ле та пад лет кі з двух га ра доў — По-
лац ка і На ва по лац ка — упер шы ню да лу чы-
лі ся да кам па ніі ZOOM «Дзе ці ў ру ху», якая 
за пра шае дзя цей па ўсёй Еў ро пе здзяйс-
няць іх паў ся дзён ныя па да рож жы клі ма-
тыч на дру жа люб ным спо са бам. Збі ра ю чы 
так зва ныя «зя лё ныя сля ды», дзе ці ро бяць 
свой ма лень кі ўклад у аба ро ну клі ма ту. За 
паў та ра ме ся ца школь ні кі са бра лі амаль 
ча ты ры ты ся чы та кіх «зя лё ных сля доў» з 
па жа дан ня мі да ўдзель ні каў 21-й кан фе-
рэн цыі ба коў Ра мач най кан вен цыі ААН па 
змя нен ні клі ма ту, якая пра хо дзіць за раз у 
фран цуз скай ста лі цы. «Сля ды», зроб ле ныя 
з ка ля ро вай па пе ры, дзе ці атрым лі ва лі за 
кож ную сваю па езд ку на гра мад скім транс-
пар це, ве ла сі пе дзе або пра гул ку пеш шу, за 
эка но мію элект ра энер гіі і ва ды.

Уся го 257 пад лет каў з трох школ По лац-
ка і На ва по лац ка ву чы лі ся больш уваж лі ва 
ста віц ца да эка ла гіч ных на ступ стваў сва іх 
па да рож жаў. Най перш удзель ні кі ак цыі да-
ве да лі ся, што вы кі ды ад аў та ма бі ляў вель мі 
шкод ныя для іх зда роўя, а, зна чыць, ка рыс-
тац ца аса біс тым транс пар там трэ ба як ма-
га ра дзей. Ра зам з на стаў ні ка мі школь ні кі 
так са ма ста ві лі прак тыч ныя до сле ды, каб 
зра зу мець, як дзей ні чае пар ні ко вы эфект. 
І як са мыя са праўд ныя жур на ліс ты бра лі 
ін тэр в'ю ў сва іх баць коў, ба буль і дзя ду ляў, 
каб пра са чыць, як змя ня ла ся га рад ская ма-
біль насць ця гам не каль кіх па ка лен няў.

У Па рыж «зя лё ныя сля ды» бе ла рус кіх 
школь ні каў ад пра ві лі ся ра зам з прад стаў-
ні ка мі Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя. Са мыя ці-
ка выя з іх бу дуць прад стаў ле ны на кан фе-
рэн цыі на бе ла рус кім стэн дзе. Па жа дан ні 
дзя цей — свое асаб лі вы сіг нал удзель ні кам 
ме ра пры ем ства пры клас ці мак сі мум на ма-
ган няў для аба ро ны клі ма ту.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

У ру хуУ ру ху

НАШ 
«ЗЯ ЛЁ НЫ СЛЕД» 

У ПА РЫ ЖЫ

ЦІ ЗА ЦВІ ТУЦЬ 
НА МАР СЕ ЯБ ЛЫ НІ?

За хап ляль ная на ву каЗа хап ляль ная на ву ка

ДЗЯЎ ЧЫ НА 
З БАЙ ЦОЎ СКІМ ХА РАК ТА РАМ

Крок да пра фе сііКрок да пра фе сіі

КВЭСТ ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ «АЙ ЦІШ НІ КАЎ»

Нарэшце на пагонах дзяўчыны зазіхацелі лейтэнанцкія зорачкі.

Міністр па надзвычайных сітуацыях 
Уладзімір Вашчанка дае Амаліі 

апошнія настаўленні. А яна не забылася 
падзякаваць за дазвол паступаць у ВНУ МНС.


