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16-га до вы ву чань мінск ага лі цэя № 2 

Сця пан НА ВА СЕЛЬ СКІ і 15-га до вы 

Глеб БУ ЛА ТАЎ са ста ліч най гім на зіі 

№ 12 — аў та ры са цы яль на га пра ек-

та TееnKасh, які скі ра ва ны на ар га ні-

за цыю ці ка ва га і ка рыс на га воль на га 

ча су для пад лет каў: су мес ных трэ ні-

ро вак, пе шых квэс таў і ба тут ных ве-

ча рын. Гэ ты стар тап быў ад зна ча ны 

ле тась на кон кур се Sосіаl Wееkеnd, 

дзе хлоп цы вый шлі ў фі нал і вый гра лі 

ма тэ ры яль ную да па мо гу ад спон са ра. 

З мо ман ту за пус ку TееnKасh прай шоў 

год. Чым ці ка вы пра ект і ча му для раз-

віц ця па трэб на транс фар ма цыя, чы-

тай це ў на шым ма тэ ры я ле.

Хлоп цы па зна ё мі лі ся на кур сах у ІT-

шко ле. Атры ма лі во пыт у ства рэн ні сай таў, 

пас ля ча го вы ра шы лі зра біць улас ную пра-

гра му. Вы бра лі спар тыў ныя трэ ні роў кі для 

пад лет каў.

— Ле тась у маі прай шла на ша пер шая 

гуль ня. Мы пад рых та ва лі сцэ на рый, знай шлі 

спон са раў, якія вы дзе лі лі пры зы пе ра мож-

цам... але спро ба ака за ла ся ня ўда лай — 

на квэст прый шло ўся го тры ча ла ве кі. Каб 

пра ект не ста яў на мес цы, змя ні лі век тар 

раз віц ця. Ця пер ён скла да ец ца з ба тут ных 

ве ча рын, пе шых квэс таў і ін тэ ле кту аль ных 

гуль няў, — ка жа Сця пан.

— Сут насць пе шых гуль няў у тым, каб 

пры да па мо зе спе цы яль най пра гра мы ці-

ка ва рас ка заць удзель ні кам квэс ту гіс то-

рыю го ра да, па куль яны кро чаць па ву лі цах. 

Стаць удзель ні кам прос та: трэ ба на пі саць 

ка мен та рый пад пэў ным па стом у на шай 

гру пе «УКан так це», за рэ гіст ра вац ца на сай-

це і ча каць спа сыл ку на за дан ні. На апош-

няе ме ра пры ем ства па сту пі ла 160 за явак, 

у тым лі ку і ад да рос лых лю дзей, — да дае 

Глеб. — У на шым пра ек це ёсць ва лю та — 

хел сі ко ны. Усе, хто пры хо дзіць на ме ра пры-

ем ствы, вы кон ва юць за дан ні і аў та ма тыч на 

трап ля юць у элект рон ную таб лі цу «па спя хо-

вас ці». Пас ля хел сі ко ны мож на аб мя няць на 

пры за выя сер ты фі ка ты або па да рун кі.

Най боль шая ак тыў насць у рам ках пра-

ек та ця пер — су мес ныя трэ ні роў кі, на якія 

пры хо дзіць па 20—30 ча ла век. Ар га ні за та-

ры су пра цоў ні ча юць з ад ной спар тыў най 

сек цы яй і ўжо пра вя лі су стрэ чы па зме ша-

ных адзі на бор ствах і ганд бо ле.

Ад хлоп цаў да вед ва ю ся, што спа чат ку 

пра ек там TееnKасh зай ма ла ся больш стар-

та пе раў — пяць сяб роў, але з ця гам ча су 

за ста ло ся двое. Яны лі чаць, што гэ та нар-

маль ная з'я ва, та му што ў лю дзей з'яў ля юц-

ца ін шыя пла ны. Са мі яны за раз раз ві ва юць 

но выя ідэі.

— Ужо ёсць пер шыя вы ні кі. На прык лад, 

наш зна ё мы ха цеў ар га ні за ваць ме ра пры-

ем ства на кшталт маз га бой ні, але, каб усё 

атры ма ла ся, не ха па ла да дат ко вых рук. 

Мы пра па на ва лі ажыц ця віць яго за ду му 

ў рамках на ша га пра ек та — ужо пра вя лі 

дзве сустрэчы.

Важ ным для нас з'яў ля ец ца і рас паў-

сюдж ван не па доб ных ак тыў нас цяў у рэ гіё-

нах. Нас за пра ша лі не каль кі ра зоў ту ды, і 

мы зра зу ме лі: для пад лет каў там ство ра на 

ма ла ча го ці ка ва га, та му сі ту а цыю трэ ба 

змя няць, — упэў не ны школь ні кі.

Хлоп цы пры зна лі ся, што га лоў най па-

мыл кай на па чат ко вым эта пе рэа лі за цыі 

пра ек та бы лі за вы ша ныя ча кан ні: ха це ла ся 

ўся го і ад ра зу. Ад нак праз ня ўда чы прый шлі 

да мі ні ма ліз му: менш, але лепш.

— Бы лі мо ман ты, ка лі ад на год кі не ра-

зу ме лі, якую вы га ду мы атрым лі ва ем ад 

на ша га пра ек та. Так, за свае ме ра пры ем-

ствы гро шы не бя ром, бо гэ та сум на: ку піў 

бі лет — вось та бе прыз. Ці ка вей зра біць 

так, каб дзе ля гэ та га па да рун ка ўдзель-

нік па спра ба ваў свае сі лы, вы кон ва ю чы 

пэў ныя за дан ні, і ад чуў «смак пры за». 

Ад на клас ні кі не ра зу ме юць, што акра мя 

гро шай мож на на быць но выя зна ём ствы, 

май стэр ства ка му ні ка цыі і кі ра ван ня, «пра-

кач ку» маз гоў і во пыт для бу ду чых пра ек-

таў. Баць кі спа чат ку так са ма ду ма лі, што 

для нас гэ та гуль ня, ста ві лі ся да на ша га 

за ня тку не сур' ёз на. Але пас ля пад тры ма-

лі, — з усмеш кай ка жуць су раз моў ні кі. — 

Да рэ чы, спіс ка рыс ных кан так таў, якія мы 

мо жам вы ка рыс тоў ваць у лю бы час, па-

ста ян на па паў ня ец ца, і гэ та вель мі кру та! 

Уво гу ле, ра ім усім, ка лі з'яў ля ец ца маг чы-

масць, удзель ні чаць у роз ных кон кур сах і 

фо ру мах. Без ве даў, атры ма ных на Sосіаl 

Wееkеnd, маг чы ма, мы б не ме лі та ко га 

пос пе ху, які ёсць у нас за раз.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

У дзя цін стве Па ша зай-

маў ся адзі на бор ства мі. 

У юнац тве — тай скім бок-

сам. Але ўвесь час цяг ну ла 

да «жа ле за» — гір ды штан-

гаў. У двац цаць ча ты ры га-

ды ён на рэш це знай шоў 

ся бе ў сі ла вых ві дах спор-

ту, ка лі пра ца ваў у Мін ску. 

«Гро шай на трэ на жор ную 

за лу ў мя не не бы ло, — ус-

па мі нае ён. — Та му да мо віў-

ся з бы лым трэ не рам Іга рам 

Ба ры са ві чам Вай ця хоў скім 

зай мац ца там бяс плат на. 

А за гэ та я па ві нен быў пра-

соў ваць клуб, вы сту па ю чы 

на спа бор ніц твах».

З ця гам ча су Па вел атры-

маў усе маг чы мыя раз ра ды 

ў кла січ ным шмат паў тор ным 

(аль бо рус кім) жы ме, у тым 

лі ку і са мы вы со кі — «элі ту». 

Але на гэ тым не спы ніў ся: 

па чаў уста наў лі ваць рэ кор-

ды. А коль кі чэм пі я на таў 

прай шоў: Ра сіі, Ус ход няй Еў-

ро пы, Еў ро пы, све ту! І ўсю-

ды — бяс спрэч ны лі дар.

— Больш за ўсё мне за-

пом ні лі ся спа бор ніц твы на 

чэм пі я на це све ту, — ус па-

мі нае су раз моў нік. — Ка лі 

ехаў ту ды, ма рыў па зна ё-

міц ца з ак цё рам, пра фе сій-

ным спарт сме нам Сяр ге ем 

Ба дзю ком, за якім на зі раў 

яшчэ ў юнац тве. Якое шчас-

це бы ло па ціс нуць яму ру ку, 

па гу та рыць! Ды і ат мас фе-

ра там асаб лі вая, а ар га ні-

за цыя — на най вы шэй шым 

уз роў ні. Ад на з са мых пры-

го жых уз на га род — ад-

туль жа... Ад нак скла да ней 

за ўсё даў ся чэм пі я нат Ра сіі. 

Зда ва ла ся б, не бы ло ча го 

ба яц ца — у мя не доб рая 

пад рых тоў ка. Але, ка лі ўба-

чыў, што з 15 удзель ні каў 

у ма ёй на мі на цыі шэсць ці 

сем з «элі ты»... Ду маў, што 

аба вя за ны «зла маць» штан-

гу, ад ціс нуць мак сі маль ную 

коль касць ра зоў, якую яшчэ 

ні ко лі не ра біў. Інакш прай-

граю. А прай граць я не мог, 

не за гэ тым ехаў. Пом ню, 

сціс каў штан гу так, што 

кос ці тра шча лі. Усе бы лі ў 

шо ку...

«Жа лез на га» ча ла ве ка 

не аб мі ну лі траў мы і праб-

ле мы са зда роў ем. Але які 

спорт без іх? Са май ша ку ю-

чай для яго ў двац цаць сем 

га доў ста ла на ві на пра пры-

ро джа ны па рок сэр ца. «Каб 

ве даў ра ней, дык мо жа і не 

зай маў ся б, а піў ці ку рыў, — 

жар туе Па вел. — А так сі-

ла выя трэ ні роў кі да па маглі, 

хут чэй за ўсё, тры маць сэр-

ца ў то ну се, ума цоў ваць 

яго...»

Па-за ле тась Па вел стаў 

трэ не рам. Пры ехаў шы з 

жон кай на яе ра дзі му ў 

Чэр вень, зра зу меў: «жа-

лез ныя» ві ды спор ту тут 

зу сім не раз ві тыя. Да вя ло-

ся са мо му ўсё на ладж ваць. 

Ідэю ад крыць бяс плат ную 

трэ на жор ную за лу пад-

тры ма ла Ла ры са Аса но віч, 

на чаль нік упраў лен ня па 

аду ка цыі, спор це і ту рыз ме 

рай вы кан ка ма. На бы лі ўсё 

не аб ход нае, да лі аб' яву. Па-

ча лі на бі раць гру пу дзя цей 

ад 12 га доў, да рос лым так-

са ма бы лі ра ды. «У пят нац-

цаць га доў ужо мож на рых-

та вац ца ў май стры спор-

ту, — упэў не ны трэ нер. — 

У мя не ёсць та кі здоль ны 

хло пец, Лё ша Су ша. У яго 

ідэа льная тэх ні ка, хут касць 

вы ка нан ня. Яму гэ та да дзе-

на ад на ра джэн ня, не інакш! 

Плюс — не ве ра год ная пра-

ца ві тасць і ўпар тасць. За 

год ён пра пус ціў хі ба ад ну 

трэ ні роў ку, ды і тую па ста-

не зда роўя».

Чэр вень скі трэ нер зай-

ма ец ца з вы ха ван ца мі не за 

гро шы. Для яго га лоў нае — 

вы ні кі на спа бор ніц твах, 

удзяч насць у ва чах і шчы-

рае за хап лен не. «Я ні ко лі не 

за бу ду, як мне па тэ ле фа на-

ва ла жан чы на з су сед ня га 

Бе ра зі на, і ска за ла, што хо-

ча трэ ні ра вац ца, — рас каз-

вае ён. — Па ду маў: «Жар ты 

ней кія. Пры чым тут іх ра ён 

да на ша га?!» Ака за ла ся, 

што Вік то рыя Ан та не віч усё 

жыц цё ма ры ла зай мац ца 

«жа ле зам», але не ме ла 

маг чы мас цяў. Ад ной чы, гле-

дзя чы пра мую транс ля цыю з 

чэм пі я на ту Ра сіі, за ўва жы-

ла мя не ў май цы з над пі сам 

«Чэр вень». Зра зу ме ла, што 

вось, по бач жы ве і пра цуе 

чэм пі ён па рус кім жы ме... 

Ця пер я не ма гу ўя віць свой 

клуб без яе».

Пас ля ад крыц ця за лы 

Па вел вы ра шыў ска рыць 

но выя вяр шы ні і ар га ні за-

ваў свае рэс пуб лі кан скія 

спа бор ніц твы «Пер шы ся-

род роў ных». Яны прай шлі 

на столь кі ўда ла, што праз 

паў го да за сна ва лі но вы, ужо 

між на род ны тур нір «Сі ла на-

ро да» ў па мяць во і наў-ін тэр-

на цы я на ліс таў.

— З та го ча су за ру чыўся 

фі нан са вай пад трым кай 

Але га Ку пі ча, стар шы ні са-

ю за ве тэ ра наў вай ны ў Аф-

га ні ста не Бя рэ зін ска га ра ё-

на, — рас каз вае Па вел. — 

Ён не ад на ра зо ва спан сі ра-

ваў трэ на жо ры, аплач ваў 

тур ні ры, да ваў гро шы на 

даб ра чын насць, па да рун кі 

дзе цям. З ім мы ар га ні зоў-

ва ем роз ныя ак цыі, ме ра-

пры ем ствы.

Акра мя трэ нер скай ра бо-

ты, у Паў ла ёсць і асноў ная: 

ін жы нер-бу даў нік ва ўпраў-

лен ні па аду ка цыі, спор це 

і ту рыз ме Чэр вень ска га 

рай вы кан ка ма. Як усё па-

спець?

— Ні як, — ад каз вае 

ён. — Ка лі б па спя ваў, мог 

бы і больш зра біць. Ма ла 

хто да па ма гае, да во дзіц ца 

са мо му... Лю дзей, якім я 

ўдзяч ны за пад трым ку, не 

так і мно га. Гэ та Сла ва Клім-

ко віч, былы пер шы сак ра тар 

рай ка ма БРСМ. Ез дзіў з на-

мі на спа бор ніц твы, хва рэў, 

куп ляў су ве ні ры... Ві ка Ан-

та не віч — мая пра вая ру-

ка. На яе ма гу раз ліч ваць 

у лю бой сі ту а цыі. Ла ры са 

Аса но віч і Алег Ку піч — без 

іх не было б на ша га клу ба і 

маш таб ных спа бор ніц тваў. 

Ад нак і з пад трым кай, бы-

вае, не ха пае сіл і цяр пен ня. 

Ча сам вель мі хо чац ца ўсё 

кі нуць і жыць для ся бе...

Най больш цяж ка, мяр куе 

Па вел, яго жон цы. Яна як ні-

хто ста ра ец ца ўсё зра зу мець 

і пад тры маць. Хоць да ход 

сва ёй спар тыў най спра вай 

ён у сям'ю не пры но сіць.

Спы няе Паў ла не кі нуць 

спар тыў ныя спра вы толь кі 

ўдзяч насць лю дзей, пос пех 

яго вы ха ван цаў. Ды і ад на-

клуб ні кі ка жуць: «Ка лі не бу-

дзе ця бе, Па ша, то не бу дзе 

ні чо га».

Юлія АДА МОВЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

Пад час ад ной са спар тыў ных трэ ні ро вак.

ЁСЦЬ ІДЭЯ? 
ЗА ХА ПІ ЁЮ ІН ШЫХ!

Сі ла во лі, сі ла ду хуСі ла во лі, сі ла ду ху ЖЫМ НА ПОС ПЕХ
Яго сак рэ там ва ло дае «жа лез ны ча ла век» Па вел Клын дзюк

Ён па чаў зай мац ца спор там у дзя цін стве, бо яго крыў-

дзі лі стар ша клас ні кі. Та ды хлап чук не мог са бе на ват 

уя віць, што ста не чэм пі ё нам све ту па шмат ра зо вым 

жы ме штан гі ле жа чы, май страм спор ту між на род-

нага кла са і двух ра зо вым рэ кард сме нам Бе ла ру сі па 

шмат паў тор ным жы ме. Ад нак з кож ным кі ла гра мам 

«жа ле за» ста на віў ся больш за гар та ва ным і ду жым. 

Ця пер, у свае трыц цаць, Па вел КЛЫН ДЗЮК не толь-

кі вы сту пае на эліт ных спа бор ніц твах, але і пе рад ае 

до свед і энер гію ін шым як трэ нер клу ба «Сі ла выя 

ві ды спор ту» ў Чэр ве ні.

На трэ ні роў цы ра зам з сы нам.


