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I ад па чыць, i за ра бiцьI ад па чыць, i за ра бiць

Ле тась сту дэнц кi вы яз ны 

атрад Вi цеб скай воб лас цi 

«Юнац тва» iмя Ге роя Са-

вец ка га Са ю за Т. С. Ма ры-

нен кi пе ра мог у сва ёй на-

мi на цыi пад час тра ды цый-

на га Усе бе ла рус ка га з'ез да 

сту дэнц кiх атра даў «Ма ла-

досць. Пра ца. Ра ман ты ка». 

Лепш за ўсё свой атрад ве-

да юць яго ка ман дзiр i ка мi-

сар — Алi на АЎ ТА НЕН КА i 

Вiк то рыя СЫ СОЙ. Мы па-

гу та ры лi з дзяў ча та мi аб 

атры ма ным во пы це.

Чац вёр та курс нi ца Алi на ву-

чыц ца ў По лац кiм дзяр жаў ным 

унi вер сi тэ це па спе цы яль нас цi «Пра мыс ло вае гра-

ма дзян скае бу даў нiц тва». Аб сту дат ра даў скiм ру ху 

на ша ге ра i ня да ве да ла ся яшчэ на пер шым кур се, 

ка лi ак тыў на ўклю чы ла ся ў жыц цё ВНУ. Та ды i вы-

зна чы ла ся, якi кi ру нак ёй больш да спа до бы.

— Пас ля дру го га кур са на ву чан ня я ўпер шы ню 

па еха ла пра ца ваць ва ўсе ра сiй скi дзi ця чы цэнтр 

«Ар ля ня», спа да ба ла ся амаль усё, — пры гад вае 

Алi на. — Та му ле тась не су мня ва ла ся, што пра-

доў жу гэ тую дзей насць. Мы з iн шы мi дзяў ча та мi, 

якiя ўжо ез дзi лi ў Ра сiю, сфар мi ра ва лi ка ман ду са 

сту дэн таў роз ных кур саў на ша га ўнi вер сi тэ та. Мне 

пра па на ва лi стаць ка ман дзi рам, я з за да валь нен-

нем па га дзi ла ся. Па па пя рэд нiм во пы це ве да лi, 

што едзем ту ды ў якас цi сэр вiс на га атра да, iнакш 

ка жу чы, апы нём ся на кух нi цi на пля жы. Ка лi ў пер-

шы год я бы ла ад каз ная за чыс цi ню на пля жы, то 

на дру гiм па спра ба ва ла ся бе ў якас цi афi цы янт кi 

i мый шчы цы по су ду ў ста ло вай.

Ад па чы ва лi бай цы па-роз на му. Ха дзi лi на дыс-

ка тэ кi, у ка вяр нi, пра гуль ва лi ся па на бя рэж най, 

ез дзi лi ў су сед нiя ку рорт ныя га ра ды. «Са дзi лi ся 

ў аў то бус i ўвесь дзень да сле да ва лi но выя мес-

цы. Так па бы ва лi ў Со чы, Крас на да ры, Ту ап сэ, 

Ге лен джы ку. Больш за ўсё ўра зi лi па хо ды ў го ры. 

Але ўсё ж та кi я iмк ну ла ся за ся ро дзiц ца на сва iх 

аба вяз ках i пад тры маць тых, ка му бы ло скла да на 

зна хо дзiц ца ўда ле чы нi ад до ма. Мне пад час пра-

цоў на га се мест ра цяж ка не бы ло, бо я з дзя цiн-

ства звык лая да фi зiч най пра цы», — па дзя лi ла ся 

су раз моў нi ца.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

«ЮНАЦ ТВА», ЗА ГАР ТА ВА НАЕ 
МАР СКIМ КЛI МА ТАМ

Алi на Аў та нен ка (першая злева) 
i Вiк то рыя Сы сой (пер шая спра ва).

19 ве рас ня ў ста лi цы ад бу дзец ца iн тэ ле кту аль ная кан фе рэн-

цыя TEDxYouth@Minsk. Яе спi ке ра мi ста нуць фi на лiс ты пра ек та 

«Пер шыя», якi пра во дзiц ца кам па нi яй А1 пры пад трым цы ар га нi за-

та раў кан фе рэн цый TEDxMinsk i Мi нiс тэр ства аду ка цыi. Рых ту ю чы ся 

да та кой ад каз най па дзеi, фi на лiс ты ра зам з мен та ра мi скла лi топ-10 

кнiг на ле та i ра яць яго ўсiм пад лет кам, якiм ха це ла ся б на тхнiц ца на 

доб рыя спра вы i дзей нi чаць без стра ху. Вось што атры ма ла ся:

1. «Вы ступ лен не ў сты лi TED. Ка жу. Слу хаю. Чую» Джу лi я на Трэ жэ ра. 

Пра вi лы i прак ты ка ван нi ад зна ка мi та га экс пер та па гу ку да па мо гуць зра бiць 

свой го лас эфек тыў ным iн стру мен там уз дзе ян ня, на ву чыц ца фар му ля ваць 

тэ мы для пуб лiч ных пра моў i пра ца ваць над улас ным сты лем iх па да чы.

2. «Эма цы я наль ны iн тэ лект. Ча му ён мо жа зна чыць бо лей за IQ» Дэ нi-

э ла Гоў лма на — да па мож нiк па кант ро лi над сва i мi па чуц ця мi i ад чу ван ня мi ад 

зна ка мi та га аме ры кан ска га псi хо ла га. Кнi га за цi ка вiць кож на га, хто ха цеў бы 

ра за брац ца, як кан крэт ныя эмо цыi ад бi ва юц ца на рэ аль ных дзе ян нях i цi 

рэ аль на кi ра ваць са бой у мо ман ты дэ прэ сii, гне ву цi смут ку.

3. «Важ ныя га ды. 

Ча му не вар та ад-

клад ваць жыц цё на 

по тым» Мэг Джэй — 

кнiж ная пад каз ка для 

мо ла дзi, як вы зна чыц ца 

з вы ба рам свай го шля-

ху. Тут мож на знай сцi 

шмат ка рыс ных па рад, 

як ма раль на пад рых-

та вац ца да да рос ла га 

жыц ця i не ба яц ца ра-

бiць па мыл кi.

(За кан чэн не 

на 2-й стар. «ЧЗ».)

За дан не на ле таЗа дан не на ле та

ЯК НА ТХНЯЦ ЦА 
I НI ЧО ГА НЕ БА ЯЦ ЦА

«Пер шыя» ра яць, што для гэ та га вар та па чы таць

— Як вы тра пi лi ў пра фе сiй ны 

спорт?

— У дзя цiн стве вель мi ха цеў пла ваць. 

З баць ка мi знай шлi ба сейн по бач з до мам, 

але яго за чы нi лi на ра монт. Та ды пе рай-

шоў у iн шы — на той час мне бы ло га доў 9. 

Там спа да баў ся трэ не рам, i яны ўзя лi мя не 

ў пя цi бор'е. Спа чат ку прос та ву чыў ся пла-

ваць. Ста ла атрым лi вац ца: на пер шым жа 

спа бор нiц тве ў двая бор'i па ка заў шос ты 

вы нiк, а на дру гiм сва iм тур нi ры за ва я-

ваў ужо «зо ла та». На огул наш вiд спор ту 

па дзя ля ец ца па ўзрос та вых ка тэ го ры ях. 

Усё па чы на ец ца з двая бор'я (пла ван не, 

бег), па сту по ва да да юц ца ас тат нiя вi ды 

(страль ба, фех та ван не, кон ны спорт). 

Ма iм ка рон ным вi дам з са ма га па чат ку 

быў бег.

— Спа ку сы пе рай сцi ў лёг кую ат ле-

ты ку не бы ло?

— Бы ла, i гэ та на ват пра па ноў ва лi 

трэ не ры, але я не за ха цеў. А праз два-

тры га ды па ча ло ся трох бор'е, да да ла ся 

страль ба. Ка лi па чаў трэ нi ра вац ца са ста-

рэй шы мi, у мя не не вель мi доб ра атрым-

лi ва ла ся, бо тут зу сiм iн шае са пер нiц тва, 

па-iн ша му трэ ба раз мяр коў ваць сi лы. Ка лi 

ра ней быў пер шы, дык ця пер не трап ляў 

на ват у двац цат ку. Псi ха ла гiч на ў гэ ты мо-

мант бы ло вель мi скла да на. Мы з трэ не ра-

мi спра ба ва лi змя няць тэх нi ку страль бы, i 

па сту по ва я па чаў па каз ваць да во лi доб-

рыя вы нi кi i ў трох бор'i. Паз ней трэ ба бы ло 

пе ра хо дзiць у спар тыў ную шко лу, i ў мя не 

з пер шым трэ не рам не атрым лi ва ла ся су-

мя шчаць за ня ткi, та му ад пра вi лi да Аг нii 

Ва лян цi наў ны Iва но вай, ця пе раш ня га на-

стаў нi ка, якую я вель мi па ва жаю i люб лю. 

Спа чат ку мы пры вы ка лi ад но да ад на го, 

бы ло ня прос та: но вая гру па, но выя эмо-

цыi, я са ро меў ся i ба яў ся ў но вым ка лек-

ты ве. Але па сту по ва мы знай шлi агуль ную 

мо ву. Вы нiк у Аг нii Ва лян цi наў ны па чаў 

рас цi вель мi хут ка, я скi нуў хвi лi ну ў бе гу i 

13 се кун даў у пла ван нi. Гэ та вель мi шмат 

за год ра бо ты.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Iван ПРЫ ТКОЎ:

«КА ЛI СА БЕ ПА СТАЎ ЛЮ МЭ ТУ — «КА ЛI СА БЕ ПА СТАЎ ЛЮ МЭ ТУ — 
УСЁ ЗМА ГУ»УСЁ ЗМА ГУ»

Бе ла рус кiя пя цi бор цы прывучылі ба лель шчы каў да пры ем ных эмо цый — 

яны рэ гу ляр на за ва ёў ва юць вы со кiя ўзна га ро ды на мiж на род ных спа бор нiц-

твах. На прык лад, у 2019 го дзе ў iх скар бон цы бы ло 22 ме да лi роз най вар тас-

цi ў роз ных уз рос та вых ка тэ го ры ях. Пры ем на, што ўзна га ро да мi ра ду юць не 

толь кi да рос лыя спарт сме ны, але i юна кi. Гэ та свед чыць пра тое, што iс нуе 

пе ра ем насць, ёсць ка му пра цяг нуць доб рую тра ды цыю. Адзiн з са мых 

пры кмет ных юнi ё раў-пя цi бор цаў на сён ня, Iван Пры ткоў, на сва iм пер шым 

юнац кiм чэм пi я на це Еў ро пы за ва я ваў ад ра зу тры ўзна га ро ды, пра цяг нуў 

пос пех i на чэм пi я на це све ту, стаў шы яго пры зё рам. Пра па ча так сва ёй кар'-

е ры i вя лi кiя пла ны на бу ду чы ню Iван рас ка заў у сва iм iн тэр в'ю.
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