
5

ЧАЦВЕР
№ 18 (15849)

20 ВЕРАСНЯ 
2018 г.

Выдаецца 
з 21 красавіка 1921 года

«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Ім ёныІм ёны

Прос та аб скла да нымПрос та аб скла да ным

Ка лі з тэх ні кай 
на «ты»,

або Сто ба лаў за май стэр ства
Гід раў лі ка, цы ліндр з контр гай кай, фар сун ка — 
сло вы, зра зу ме лыя да лё ка не кож на му. А вось сту дэнт 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га аграр на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 
Па вел ХМЯЛЬ НІЦ КІ раз бі ра ец ца ў іх лёг ка. У 16 га доў 
ён са ма стой на са браў квад ра цыкл са ста ро га ма та цык ла. 
А ў 18 стаў пе ра мож цам рэс пуб лі кан ска га кон кур су пра фе сій на га 
май стэр ства «WorldSkіllsBelarus-2018» у кам пе тэн цыі 

«экс плу а та цыя 
сель ска гас па дар чых 
ма шын». Па вел умее 
кі ра ваць трак та рам 
і гру за вы мі 
ма шы на мі, мо жа 
ад рэ гу ля ваць 
га за раз мер ка валь ны 
ме ха нізм ру ха ві ка, 
на ве сіць плуг. 
А так са ма лю біць 
га дзі на мі збі раць 
но вае з ме та ла ло му 
і рас каз вае пра гэ та 
з не пад роб ным 
за хап лен нем.

— Тэх ні ка мя не ці ка ві ла 

з са ма га дзя цін ства, — ка-

жа Па вел, ура джэ нец вёс кі 

Гры ва Сма ля віц ка га ра ё-

на. — Заў сё ды лю біў штось-

ці па кру ціць, пры ма ца ваць, 

са браць. Гэ та, ма быць, пай-

шло ад ста рэй шых. У мя не 

ж дзя ду лі і баць ка — ме ха-

ні за та ры. А брат пе ра мог у 

рэс пуб лі кан скім кон кур се 

ара тых.

(Заканчэнне 

на 4-й стар. «ЧЗ».)

Са праў ды, дзе ля гэ тай мэ ты дзяў чы на, 

якая двой чы ста на ві ла ся чэм пі ён кай Еў ро пы 

і пры зё рам ма ла дзёж на га чэм пі я на ту 

све ту па сам ба, пе ра ква лі фі ка ва ла ся ў 

дзю да іст кі. Усё та му, што па куль ме на ві та 

гэ ты від ба раць бы ўва хо дзіць у алім пій скую 

пра гра му. На столь кі гуч ных пос пе хаў, як у 

сам ба, Ксе нія ў дзю до яшчэ не да сяг ну ла, 

але, зда ец ца, яна ўжо на шля ху да іх. На 

тэс та вым тур ні ры да Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да European Judo Open Да ні ло віч 

за ва я ва ла за ла тую ўзна га ро ду і пе ра маг ла 

са пер ні цу з Фін лян дыі, якой ра ней заў сё ды 

прай гра ва ла. У сва ім ін тэр в'ю спарт смен ка 

рас ка за ла пра тое, ці да во дзі ла ся ёй 

пры мя няць свае на вы кі ба раць бы па-за 

ме жа мі трэ ні ро вач най за лы і на якія хіт рас ці 

ідуць са пер ні цы дзе ля пе ра мо гі.

— Ксе нія, рас ка жы це, як рых та ва лі ся да шчас лі-

ва га для ся бе тур ні ру?

— Ра зам з трэ не рам ста ві лі ся да яго сур' ёз на, мы 

пра вя лі доб рыя пад рых тоў чыя збо ры. Я не ду ма ла пра 

пе ра мо гу, ха це ла прос та па зма гац ца для ся бе і вы сту-

піць як ма га лепш. У фі на ле су стрэ ла ся з фін кай (якую 

ўпер шы ню ўда ло ся пе ра маг чы). З ін шы мі са пер ні ца мі 

на ват не бы ла зна ё мая, так што не ве да ла, на што яны 

здоль ныя.

— Гэ та быў тэс та вы тур нір пе рад Еў ра пей скі мі 

гуль ня мі, зна чыць, эк за мен не толь кі для спарт сме-

наў, але і ар га ні за та раў. Як усё прай шло?

— Ар га ні за цыя бы ла на вы со кім уз роў ні, я як спарт-

смен ка звяр ну ла ўва гу на тыя мо ман ты, якія важ ныя для 

нас. За ла бы ла кам форт ная, па між су стрэ ча мі, фі на ла мі 

і ўзна га ро джан нем не да во дзі ла ся доў га ча каць, усё 

ад бы ва ла ся вель мі ды на міч на, гэ та зна чыць, зруч на 

для спарт сме наў. Ра ней гэ ты тур нір у Мін ску заў сё ды 

пра хо дзіў у Па ла цы спор ту, за раз ён ад быў ся ў «Чы жоў-

ка-Арэ не», мне тут спа да ба ла ся больш. Акра мя та го, 

бе ла ру сы лю бяць дзю до, та му ў нас заў сё ды доб рая 

пад трым ка, шмат ба лель шчы каў. Да рэ чы, мо жа быць, 

і гэ та да па маг ло мне вый граць.

На огул, вы дат на, што Бе ла русь бу дзе пры маць Еў ра-

пей скія гуль ні, праў да, гэ та па двой ная ад каз насць для 

спарт сме наў, бо трэ ба вы сту піць на столь кі доб ра, каб 

па ра да ваць і гле да чоў, і ся бе, і трэ не раў. У сва ёй кра і не 

вый гра ваць на шмат пры ем ней.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

«ДЗЕ ЛЯ АЛІМ ПІ Я ДЫ 
СТА ЛА ДЗЮ ДА ІСТ КАЙ»

Ксе нія ДА НІ ЛО ВІЧ:

Клуб «За ла тыя ру кі»Клуб «За ла тыя ру кі»

Нью тан, Ка пер нік 
і хард кор

Чым здзіў ля лі ар га ні за та ры Фес ты ва лю на ву кі?
«Ні я кіх 

муд ра ге ліс тых 

фор мул, за нуд ных 

дзя дзеч каў і сум ных 

тлу ма чэн няў! Толь кі 

на ву ка, толь кі 

Нью тан і толь кі 

хард кор! Та кое 

нель га пра пус ціць! 

Вас ча кае хвац кі 

как тэйль з 

му зе яў на ву кі, 

май стар-кла саў 

і на ву ко вых 

шоу! На сы ча ная 

ані ма цый ная 

пра гра ма і шмат 

сюр пры заў. Шмат 

экс пе ры мен таў, 

тлу ма чэн не 

скла да ных 

рэ чаў прос тай і ці ка вай мо вай. Ка лі яшчэ вы змо жа це бас па ка ра на ка паць на 

тэ ры то рыі Ба та ніч на га са да? Ды бу дзе з ва мі Мі ка лай Ка пер нік!» — вось так 

яр ка і не стан дарт на за клі ка лі на Фес ты валь на ву кі ў Цэнт раль ны ба та ніч ны сад 

ма ла дыя на ву коў цы з На цы я наль най ака дэ міі на вук.

Але та кім сме лым за явам трэ ба бы ло ад па вя даць. Су мнен ні, ка неш не, бы лі: а ці 

змо жа за ці ка віць на ву ко вы ўік-энд га ра джан? Для бе ла рус кай ста лі цы — гэ та 

быў пер шы па доб ны во пыт. Ад нак хлоп цы і дзяў ча ты з Са ве та ма ла дых ву чо ных 

На цы я наль най ака дэ міі на вук ры зык ну лі — і не прай гра лі. Свя та атры ма ла ся 

на сла ву, а не ка то рых яго юных удзель ні каў баць кі ўво гу ле не маг лі «за ву шы» 

вы цяг нуць з Ба та ніч на га са да...

РЫ ЗЫ КОЎ НЫ ПРА ФЕ САР
— Вад кі азот — вель мі не бяс печ нае рэ чы ва, якое за хоў ва ец ца ў спе цы яль ных ёміс тас-

цях. Яго тэм пе ра ту ра скла дае мі нус 196 гра ду саў. За се кун ду ён мо жа пе ра тва рыць лю бы 

прад мет у лёд. Пад ні мі це ру кі тыя, хто гля дзеў фільм «Тэр мі на тар-2», дзе зло га ро ба та аб лі лі 

вад кім азо там, той за тры се кун ды пе ра тва рыў ся ў ля дзяш і рас сы паў ся. Як ду ма е це, гэ та 

праў да ці вы дум ка? — ці ка віў ся ў дзі ця чай аў ды то рыі ані ма тар му зея на ву кі «Кван тум» 

Дзміт рый ШКА ЛЕ НАК.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».) Ма шы ны Па вел ад чу вае з дзя цін ства.


