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«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Усё — у тва іх ру ках!Усё — у тва іх ру ках!

Мі ха іл ВАЙ ЦЮК:

Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

САК РЭ ТЫ ШЧАС ЦЯ 
СТУ ДЭНЦ КАЙ СЯМ'І

Да ша і Кі рыл БУ ТА РА ВЫ — 

пе ра мож цы сё лет ня га 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су 

сту дэнц кіх сем' яў «Шчас лі выя 

ра зам». Мы су стрэ лі ся з 

ма ла дой па рай за ку бач кам 

гар ба ты і па раз маў ля лі пра 

ўза е ма ра зу мен не, су мес ны быт і, 

ка неш не, ка хан не.

— Як жыц цё ся мей нае? — пы та ю ся ў 

Кі ры ла.

— Ка лі пра цу еш і ву чыш ся, яно і не- 

за ўваж на, — усмі ха ец ца. — Поз на прый шоў 

да до му, па вя чэ раў і спаць. Ран кам зноў за 

спра вы. За тое не па спя ва ем ад но ад на му 

на да ку чыць!

— Пас ля штам па ў паш пар це ні чо га не 

мя ня ец ца. Адзі нае, у мя не з'я віў ся та кі ко-

зыр, як фра за «Я ж твая жон ка!». Праў да, 

рэд ка ім ка рыс та ю ся — не пра цуе, — раз-

во дзіць ру ка мі Да ша.

Яна ро дам з Баб руй ска, баць кі Кі ры ла 

жы вуць у Кі раў ску. Так, па між дву ма на се-

ле ны мі пунк та мі, у за га рад най ка вяр ні, па ра 

вя сел ле мі ну лым ле там і ад гу ля ла.

— Я прый шоў з сяб рам у су сед ні ін тэр нат, 

дзе жы ла Да ша, гу ляць у «Ма фію». Апы ну-

лі ся з ёй у ад ной кам па ніі, па зна ё мі лі ся, — 

ус па мі нае Кі рыл. — Па чуц ці з'я ві лі ся праз 

не каль кі та кіх су стрэч за гуль нёй. Да лей — 

квет кі, кі но, спат кан ні. Усё па кла сі цы.

— Кі рыл зра біў мне пра па но ву на мой 

дзень на ра джэн ня. Амаль праз год пас ля 

зна ём ства, — рас каз вае дзяў чы на. — Хва-

ля ваў ся стра шэн на! Цэ лы дзень ха дзіў сам 

не свой. Я не ра зу ме ла, што не так, у чым 

спра ва? Вы дых нуў, па ве ся леў жа ніх толь кі 

пас ля та го, як па да рыў пярс цё нак.

(За кан чэн не на 3-й стар. «ЧЗ».)
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— Вы па мя та е це сваё са-

мае пер шае ўзы хо джан не?

— Гэ та бы ло ле там 2007 

го да, я па ехаў са ста рэй шы мі 

та ва ры ша мі на Каў каз, праў-

да, як на зы ва ла ся вяр шы ня і яе 

вы шы ню ўжо не на за ву. Ка лі 

ад ным сло вам апі саць тое ад-

чу ван не — бы ло ці ка ва. А ка лі 

ка заць пра маё пер шае знач нае да сяг нен не, то гэ та быў 

лыж ны па ход па Хі бі нах на Коль скім паў вост ра ве. Бы ло па-

да рож жа чац вёр тай ка тэ го рыі скла да нас ці, за два тыд ні мы 

прай шлі на лы жах 300 кі ла мет раў.

— З які мі скла да нас ця мі звы чай на да во дзіц ца су ты-

кац ца?

— На пэў на, перш за ўсё яны да ты чац ца пра цяг ла га зна-

хо джан ня ў га рах. У апош ні год я ха джу ў вы шын ныя па хо ды, 

якія доў жац ца ад 30 да 45 дзён. Гэ та звя за на з тым, што 

трэ ба аклі ма ты за вац ца, каб пад няц ца на ся мі ты сяч нік. За

15-16 дзён ар га нізм па ві нен асво іц ца, пад рых та вац ца да

вы шын на га марш ру ту, а да лей па чы на ец ца са мае ці ка вае — 

узы хо джан не. Свае ка рэк ты вы мо жа ўнес ці на двор'е, на огул 

ад яго шмат што за ле жыць.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

«ПА ЗВАН НІ «ПА ЗВАН НІ 
Ў ГО РЫ Ў ГО РЫ 
НЕ ХО ДЗЯЦЬ»НЕ ХО ДЗЯЦЬ»
Мі ха іл Вай цюк у скла дзе ка ман ды бе ла рус кіх 

аль пі ніс таў пад няў агонь ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

на най вы шэй шую кроп ку Еў ро пы — вяр шы ню 

Манб лан. За 14 га доў за ня ткаў гор ным ту рыз мам 

ска рыў больш за 30 вяр шы няў, да прэ стыж на га 

зван ня «Снеж ны барс» Мі ха і лу не ха пае ўся го 

ад на го ся мі ты сяч ні ка. Са мая вы со кая кроп ка, 

дзе па бы ваў хло пец, — 7495 мет раў. Сён ня 

гор ны ту рызм для 31-га до ва га ма ла до га 

ча ла ве ка — хо бі, якое з'я ві ла ся яшчэ на пер шым 

кур се ўні вер сі тэ та і не згу бі ла ся ў паў ся дзён най 

мі тус ні ся мей на га жыц ця. Пра ўзы хо джан не на 

Манб лан з «По лы мем мі ру», пра тое, што па він на 

зна хо дзіц ца ў за плеч ні ку аль пі ніс та і што са мае 

га лоў нае пры с ка рэн ні вяр шы няў, наш ге рой 

рас ка заў у сва ім ін тэр в'ю.

Ся род 13 дзяў чат з роз ных ВНУ, якія 

прад ста ві лі гле да чам і жу ры свае та-

лен ты ў фі на ле рэс пуб лі кан ска га кон-

кур су гра цыі і ар тыс тыч на га май стэр-

ства «Ка ра ле ва-вяс на — 2019», най-

леп шай па вы ні ках га ла са ван ня ста ла 

сту дэнт ка Гро дзен ска га ўні вер сі тэ та 

імя Ян кі Ку па лы Тац ця на ШЧЭР БАЧ. 

Яна рас ка за ла «Чыр вон цы. Чыр во най 

зме не», як пра хо дзі ла гэ та твор чае 

спа бор ніц тва і ча му яе на ву чы ла.

— Та ня, мяр ку ю чы па тва іх фа та гра-

фі ях у сац сет ках, ты да во лі ак тыў ны 

ча ла век!

— Гэ та так. Я тан цую, спя ваю, ма люю, 

іг раю на фар тэ пі я на. Яшчэ ў дзя цін стве 

баць кі зра зу ме лі, што я — не спа кой ная 

дач ка, якая не лю біць ся дзець на ад ным 

мес цы, та му імк ну лі ся за няць мя не нечым. 

Жа дан не раз ві вац ца ў роз ных кі рун ках за-

ста ло ся да гэ туль, та му за раз па ста ян на 

ўдас ка наль ваю свае ўмен ні.

— Ты ву чыш ся на пер шым кур се пе-

да га гіч на га фа куль тэ та на ла га пе да. Што 

паў плы ва ла на вы бар пра фе сіі?

— Я лі чу ся бе хат няй дзяў чы най, та му 

за ста ла ся ра зам з сям' ёй у Грод не. Да та го 

ж, мая ма ма — пе да гог-ла га пед. Ні на хві-

лі ну не су мня ва ла ся ў пра віль нас ці свай го 

вы ба ру спе цы яль нас ці. Мне па да ба ец ца, 

якія ве ды атрым лі ваю ва ўні вер сі тэ це кож-

ны дзень.

— Коль кі ча су сыш ло на роз дум, ці 

пры маць удзел у кон кур се «Ка ра ле ва-

вяс на — 2019»?

— Гэ та бы ло спан тан нае ра шэн не. Шчы-

ра ка жу чы, заў сё ды бы ла да лё кая ад та ко га 

кштал ту кон кур саў, та му па доб ны во пыт для 

мя не пер шы. Але зна ё мыя і род ныя не раз 

на мя ка лі, што вар та бы ло б па спра ба ваць, і я 

па га дзі ла ся: «А ча му б і не?». Пер шы кас тынг 

прай шоў яшчэ ў снеж ні, та ды ар га ні за та ры 

кон кур су толь кі ацэнь ва лі знеш нія да ныя тых, 

хто прый шоў. У вы ні ку тра пі ла ў фі нал уні-

вер сі тэц ка га эта па, ча му бы ла вель мі ра да. 

Пад рых тоў ка да яго доў жы ла ся тры ме ся цы, 

да аб лас но га, які пра хо дзіў у кра са ві ку, — 

не каль кі тыд няў, а да рэс пуб лі кан ска га — 

уся го ты дзень. Гэ та быў вы клік са мой са бе: 

да ка заць, што я здоль ная на мно гае, не на-

вед ва ю чы да гэ туль ма дэль ную шко лу і не 

ўдзель ні ча ю чы ў ні я кіх фо та се сі ях.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

ЯК ЗА ГАР ТОЎ ВА ЮЦЬ... 
«КА РА ЛЕЎ»

І што іх ча кае на пе ра дзе


