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ІмёныІмёны

Но вы па ды ходНо вы па ды ход Сё мае не баСё мае не ба

— Гэ тым за ня ткам я за ха піў ся яшчэ ў дзя-

цін стве, — рас каз вае Анд рэй. — Спа чат ку ў 

мя не быў звы чай ны кі шэн ны сці зо рык, і я кі-

даў яго ў роз ныя дрэ вы. Але по тым на пэў ны 

ад рэ зак ча су адмовіўся ад свайго за хап лен ня, 

атры маў юры дыч ную аду ка цыю, стаў пра ца-

ваць па за клі ку сэр ца тан цо рам. Пад час сва ёй 

тан ца валь най кар' е ры ад чу ваў, што мне ча-

гось ці не ха пае, і вы ра шыў сваё дзі ця чае хобі 

зра біць пра фе сій ным за ня ткам. Пай шоў у клуб 

«Ша лё ны зубр» і пад піль ным кі раў ніц твам 

свай го трэ не ра Але га Паў ла ві ча Мар тын чу ка 

хут ка асво іў ся і лі та раль на праз па ру ме ся цаў 

пры няў удзел у чэм пі я на це Бе ла ру сі, па чаў 

зай маць пры за выя мес цы.

Але ўсё ад но: па чуц цё не за да во ле нас ці 

за хоў ва ла ся, як быц цам ча гось ці не ха па ла 

ў жыц ці на ша га ге роя. Та ды ён вы ра шыў су-

мяс ціць сваю пра фе сію па вод ле аду ка цыі з 

лю бі мым за ня ткам і стаў ар га ні зоў ваць шоу 

«Та нец на ля зе на жа», дзе спа лу чае твор часць 

з пра фе сій ным кі дан нем вост рых прад ме таў 

па роз ных мі шэ нях.

— Спа чат ку трэ ні ра ваў ся толь кі з не аду шаў-

лё ны мі прад ме та мі, але по тым зра зу меў, што 

га то вы пе рай сці да «жы вой» мі шэ ні. Пер шым 

та кім асіс тэн там быў мой дзядзь ка Пётр Мя-

хедзь ка, які бяс страш на па га дзіў ся паў дзель-

ні чаць у рэ пе ты цыі тру каў. Але я па ду маў, што 

для вы ступ лен няў на сцэ не ён не зу сім па ды-

хо дзіць. (Смя ец ца.) Та ды раз мяс ціў аб' яву ў 

ін тэр нэ це аб по шу ку на пар ні цы.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».) 

Шоу «Кі дан не на жоў»: «Пра мах нуц ца «Пра мах нуц ца 
ця жэй, ця жэй, 

чым па па сці»чым па па сці»

Но вы па ра дак, у пры ват нас ці, пра ду гледж вае 

за мест вы пуск ных эк за ме наў пра вя дзен не на-

цы я наль на га эк за ме на па двух прад ме тах, су ме-

шча на га з цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван нем (ЦТ). 

Мяр ку ец ца, што вы пуск нік шко лы бу дзе зда ваць 

на цы я наль ны эк за мен па бе ла рус кай ці рус кай 

мо вах і яшчэ адзін прад мет на вы бар (ма тэ ма ты-

ку, фі зі ку, за меж ную мо ву і ін шыя), які з'яў ля ец ца 

дру гім про філь ным для спе цы яль нас ці, ку ды пла-

ну ец ца па ступ лен не.

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)

Да ча го рых та вац ца 
абі ту ры ен там 2022 го да?

У ВНУ мо гуць вяр нуц ца эк за ме ны
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У па чат ку ве рас ня Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі рас па ча ло 

гра мад скае аб мер ка ван не 

змя нен ня фар ма ту ўступ най 

кам па ніі ва ўста но вы вы шэй-

шай аду ка цыі ў 2022 го дзе. 

Для бе ла рус кіх школь ні каў, 

якія пры звы ча і лі ся зда ваць 

вы пуск ныя эк за ме ны ў шко ле, 

а ўступ ныя — на ЦТ, гэ та ста-

ла гро мам ся род яс на га не ба.

З 
са ма га дзя цін ства ў свя до мас ці ча ла ве ка 
за клад ва ец ца дум ка, што гу ляць з вост ры мі 
прад ме та мі не бяс печ на, бо мож на па рэ за цца. 

Ад нак гэ та не ар гу мент для на ша га су раз моў ні ка. 
Анд рэй ГО МА НАЎ не толь кі сам «за баў ля ец ца» 
з та кі мі прад ме та мі, але і кі дае іх у жы вую мі шэнь — 
ча роў ную асіс тэнт ку Да р'ю ША РА МЕТ. Мы па га ва ры лі 
з адзі ным пра фе сій ным ду э там у Бе ла ру сі ў шоу 
«Кі дан не на жоў» і вы свет лі лі ўсе тон ка сці іх ра бо ты.

Род ныя брат і сяст ра з аг ра га рад ка Бра шэ ві чы Дра гі чын ска га ра ё на Рас ці слаў і 

Крыс ці на КРАЎ ЧУ КІ не ўяў ля юць свай го жыц ця без не ба, — яны за хоп ле ныя па ра-

шут ным спор там. Спа чат ку ў Брэсц кі аэ ра клуб ДТСА АФ пяць га доў та му прый шоў 

хло пец, а праз не ка то ры час пры вёў ту ды і сяст ру. За раз ге роі жы вуць у Брэс це і 

кож ныя вы хад ныя пры яз джа юць на аэ ра дром, каб за няц ца лю бі май спра вай.

— Заў сё ды быў ак тыў ным хлоп цам. Зай маў ся пе ша ход ным ту рыз мам, ска ла ла жан нем. 

У пэў ны мо мант за ха це ла ся рэа лі за вац ца ў не чым ін шым, — па дзя ліў ся Рас ці слаў. — 

Пад час ву чо бы ва ўні вер сі тэ це па чуў ад сяб ра, што ёсць та кая ар га ні за цыя, дзе мож на 

па спра ба ваць ся бе ў па ра шут ным спор це.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

АД НО «КРЫ ЛО» НА ДВА ІХ,
або Як гэ та — лу наць над аб ло ка мі

Ка ман да пад час трэ ні ро вак.


	15kas-5_optim

