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У пла нах — 
Ка мя нец 
і Ма ла ры та

Ігар ро дам з ма лень ка-

га го ра да Бе ла азёр ска. За 

пля чы ма — дзе вяць кла саў 

ба за вай шко лы, уні вер сі тэ-

таў не за кан чваў. «Жыц цё 

ўся му ву чы ла», — па-фі ла-

соф ску за ўва жае ён. Пра цы 

муж чы на ні ко лі не ба яў ся і 

браў ся за ўсё: шчы ра ваў і на 

бу доў лі, і на пі ла ра ме. А по-

тым па зна ё міў ся са сфе рай 

про да жаў. Спа чат ку ўлад ка-

ваў ся ў кра му, якая ганд ля-

ва ла ма біль ны мі тэ ле фо на-

мі, по тым стаў ганд лё вым 

прад стаў ні ком у Брэс це буй-

ной кам па ніі па вы твор час ці 

цу ке рак і жа валь ных гу мак. 

Ад ным сло вам, про да жы яму 

доб ра ўда ва лі ся.

Два га ды та му Ігар за ха цеў 

зай мац ца адзі на бор ства мі. 

Па ха дзіў па за лах Брэс та, але 

не знай шоў тое, што спа да ба-

ла ся б. Та ды і па ду маў: ча му б 

не па спра ба ваць ад крыць 

сваю? Тым больш ха рак тар 

ба я вы. Ноч муж чы на не спаў, 

шу каў у ін тэр нэ це ін фар ма-

цыю, па стаў шчы коў аб ста ля-

ван ня. Гро шай на свой біз нес 

бы ло ўся го тры ты ся чы до ла-

раў. Ска заць, што гэ-

та га не да стат ко ва, не 

ска заць ні чо га: ад ны 

толь кі ду ша выя ка бі-

ны абы шлі ся ў дзве 

ты ся чы.

— Да гэ туль не 

ра зу мею, як змог 

вы ра шыць усе праб-

ле мы, — пры зна ец ца Ігар. — 

Мне па шан ца ва ла, што ка ле-

га на ра бо це пад тры маў маю 

іні цы я ты ву і па зы чыў гро шы. 

Пер шы час бы ло вель мі цяж-

ка. Я пра цяг ваў пра ца ваць 

ганд лё вым прад стаў ні ком і 

ад на ча со ва зай маў ся за лай. 

Паў го да яна кож ны ме сяц 

цяр пе ла стра ту 300—400 до-

ла раў. Усе гро шы ту ды ўкла-

даў. Бы ло вель мі крыўд на, 

ка лі да ця бе на трэ ні роў ку 

пры хо дзі ла па два ча ла ве кі. 

Але ве ды ў рэ кла ме да па-

маг лі мне «вы плыс ці».

Пас ля Брэс та Ігар ад крыў 

за лу адзі на бор стваў у Пру-

жа нах, на ба зе мяс цо ва га 

аква пар ка.

— Гру пу са бра лі хут ка. 

Я пры ехаў у Пру жа ны на два 

дні, і за гэ ты час у сек цыю 

за пі са лі ся 30 ча ла век. Ця пер 

там зай ма юц ца 50—60 хлап-

цоў, — рас каз вае муж чы на.

У най блі жэй шых пла-

нах — за лы ў Ка мян цы 

і Ма ла ры це. «У Ма ла ры це 

ра ней быў трэ нер, але ён 

з'е хаў пра ца ваць у Маск ву, 

і шмат пад лет каў за ста лі ся 

без спор ту. Та му з 1 ве рас ня 

збі ра ем ся ад крыць сек цыю 

ў гэ тым рай цэнт ры», — дзе-

ліц ца прад пры маль нік.

Змя ніў жыц цё 
дзе ля дач кі

Ра та ваць цяж кіх пад лет-

каў Ігар вы ра шыў, бо сам не-

ка лі быў ад ным з іх. Пра дзя-

цін ства рас каз вае ко рат ка. 

Баць ка па мёр, ма ці з'е ха ла, 

та му з шас ці га доў хлоп чык 

быў сам па са бе. Ча сам не 

бы ло ча го ес ці: каб хоць не як 

за глу шыць го лад, краў буль-

бу і сма жыў на ву гол лях.

— Да во дзі ла ся іс ці на 

роз нае... Сам не за ўва жыў, 

як па чаў спа жы ваць нар-

ко ты кі. Заў сё ды збя гаў ад 

гэ та га, але яны быц цам са-

мі мя не зна хо дзі лі. Во сем 

га доў не мог па зба віц ца ад 

за леж нас ці.

Пер шы раз за кра та мі 

муж чы на ака заў ся ў 20 га-

доў — за ху лі ган ства. Дру-

гі — у 22, да лі тэр мін за 

ра ба ван не. Ужо та ды Ігар 

зра зу меў: трэ ба мя няц ца, 

па куль не поз на.

— Я не ха цеў больш жыць 

тым жыц цём, якое бы ло да-

гэ туль. Дый ні хто та ко га не 

па жа дае. Гэ та су цэль ная 

тоў стая чор ная па ла са. Але 

каб вы пра віц ца, па трэб на 

да па мо га. Толь кі пра віль ны 

ка лек тыў мо жа вы цяг нуць 

з цяж кай сі ту а цыі. Ка лі бу-

дзеш кан так та ваць з ра ней-

шы мі пры яце ля мі, ні чо га не 

атры ма ец ца... У мя не ні ко га 

і не за ста ло ся з той кам па ніі: 

хто ў тур ме, хто па мёр. Гэ та 

жу дас на.

Муж чы на пры зна ец ца: ні-

хто не мог зра зу мець, як у 

яго атры ма ла ся па чаць но-

вае жыц цё. А ён ве дае: вы-

ра та ва ла дач ка. «Гэ та маё 

ўсё. Так, як я па лю біў дач ку, 

ні ко га не лю біў. Уя віць са бе 

ба ю ся, што Эмі лія на ім гнен-

не ўба чыць тыя мо ман ты, 

якія пе ра жыў я. Зраб лю ўсё, 

каб та ко га не зда ры ла ся».

З сям' ёй Іга ру на огул па-

шан ца ва ла. Ня даў на ён, каб 

ад крыць но вую за лу ў Брэс-

це (упэў не ны, што ана ла гаў 

ёй ня ма ва ўсёй кра і не), пра-

даў ква тэ ру і ма шы ну і пе ра-

ехаў да це шчы.

— Усе ўспры ня лі гэ та адэ-

кват на, бо гро шы мы ўкла лі 

ў раз віц цё. Так: або пан, або 

пра паў, але я ў са бе ўпэў не-

ны. Трэ ба ж не як па шы рац ца 

і за раб ляць — мы не збі ра лі-

ся ўвесь час жыць з дзець мі 

ў ад на па ка ё вай ква тэ ры.

Ін шая кам па нія — 
ін шае мыс лен не

Іс ці з адзі на бор ства мі ў 

рай цэнт ры Ігар вы ра шыў 

не вы пад ко ва. «У ма ім дзя-

цін стве ка за лі так: чым мен-

шы го рад, тым кру цей шы 

но раў», — тлу ма чыць.

Сваю ідэю ён аб мяр коў-

ваў з ін спек цы я мі па спра вах 

не паў на лет ніх. Ка жа, яны ах-

вот на ад гук ну лі ся.

Ня ўжо спар тыў ныя сек-

цыя са праў ды мо гуць вы ра-

та ваць праб лем на га пад лет-

ка? Ігар за пэў ні вае: змя ня-

еш кам па нію — змя ня юц ца 

і пры яры тэ ты. Мыс лен не 

ста но віц ца ін шае. «Але гэ та 

ад бы ва ец ца не па пстрыч цы 

паль цаў. Па трэб ны час. Так, 

ча ла век мо жа яшчэ па ру ра-

зоў спа тык нуц ца, але ка лі ён 

вяр та ец ца на шлях вы праў-

лен ня, гэ та ўжо доб ра».

— А не атры ма ец ца так, 

што пад лет кі, на ву чыў шы-

ся біц ца, ста нуць больш 

не бяс печ ныя?

— Ка лі дзе ці пра фе сій на 

зай ма юц ца адзі на бор ства мі, 

у іх эты ку ўва хо дзіць не пры-

мя няць сваю сі лу па-за за лай. 

Мы ста ра ем ся гэ та кант ра ля-

ваць. І раз маў ля ем у жорст кай 

ма не ры: ка лі ча ла век не га то-

вы мя няц ца, та ды трэ ба раз-

віт вац ца. Усю сваю агрэ сію, 

стрэс хлоп цы па кі да юць на 

трэ ні роў ках. Энер гію пад ле так 

укла дае ў да сяг нен не вы со кіх 

спар тыў ных вы ні каў, а не ў су-

праць за кон ныя ўчын кі.

Брас таў ча нін рас каз вае, 

што для сі рот і дзя цей, якія 

за ста лі ся без апе кі баць коў, 

за ня ткі ў сек цы ях бу дуць 

бяс плат ныя. Пад лет кам з 

ма ла ма ём ных сем' яў бу дзе 

да вац ца зніж ка.

У перс пек ты ве Ігар спа-

дзя ец ца аха піць за ла мі не 

толь кі род ную Брэст чы ну, 

але і ўсю кра і ну. «Ха чу ства-

рыць гра мад скі рух па пра-

па ган дзе зда ро ва га ла ду 

жыц ця. Мне зда ец ца, толь кі 

так мож на зма гац ца з нар-

ко ты ка мі і ін шы мі згуб ны мі 

звыч ка мі».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



«Ка лек тыў 10-й Бе ла рус кай 

ан тарк тыч най экс пе ды цыі 

ака заў ся без «ус пы шак асоб-

ных асоб»: гэ та бы ла са праўд-

ная ка ман да, якая ад пра ца ва-

ла на дзей на, упэў не на і доб-

ра сум лен на. Мы пра вя лі ўні-

каль ны се зон і зра бі лі на ват 

больш, чым пла на ва лі...» — 

за явіў пад час ура чыс та га 

пры ёму ў На цы я наль най ака-

дэ міі на вук ня змен ны кі раў нік 

усіх бе ла рус кіх ан тарк тыч ных 

экс пе ды цый па чы на ю чы з 

2007 го да Аляк сей ГАЙ ДА-

ШОЎ.

Іс нуе шмат га до вая тра ды цыя — 

ура чыс та пра ва жаць і су стра каць 

у Ака дэ міі на вук чле наў бе ла рус-

кіх ан тарк тыч ных экс пе ды цый. Як 

трап на за ўва жыў ака дэ мік Ула дзі-

мір Ло гі наў, лёт чы кам звы чай на 

жа да юць, каб коль касць па са дак 

у іх раў ня ла ся коль кас ці ўзлё таў, 

а для па ляр ні каў важ на, каб коль-

касць вяр тан няў су па да ла з коль-

кас цю ўра чыс тых про ва даў. І ка-

лі ўсе вяр ну лі ся да до му жы выя і 

зда ро выя, гэ та ўжо мож на лі чыць 

пос пе хам.

Га лоў нае ва ўмо вах іза ля цыі ад 

Вя лі кай зям лі — поў ная псі ха ла гіч-

ная су мя шчаль насць удзель ні каў 

экс пе ды цыі, іх кан такт насць, ка му-

ні ка бель насць і ма раль на-ва ля выя 

якас ці. Каб мож на бы ло цал кам да-

вя раць ча ла ве ку, што зна хо дзіц ца 

по бач з та бой. 

Між ін шым, па сло вах Аляк сея 

Гай да шо ва, апош ні ан тарк тыч ны 

се зон вы даў ся над звы чай скла да-

ны па ме тэа ўмо вах. На прык лад, у 

лю тым не спры яль ныя ме тэа ўмо-

вы бы лі 21 дзень з 28. І ў са ка ві ку 

больш-менш спа кой ныя дні мож на 

бы ло пе ра лі чыць па паль цах.

— Апош нія га ды мы вост ра ад чу-

ва лі дэ фі цыт ча су, та му што па ра-

лель на з уз вя дзен нем стан цыі нам 

трэ ба бы ло яшчэ і пра во дзіць вя лі кі 

комп лекс на ву ко вых ра бот, — ка-

жа кі раў нік экс пе ды цыі. — Та му, 

каб па шы рыць на шы маг чы мас ці 

і па доў жыць на ме сяц тэр мі ны на-

ву ко вых на зі ран няў, бы ло пры ня та 

ра шэн не на кі ра ваць на Паў днё вы 

по люс са ма лё там аван гард ную 

гру пу для пра вя дзен ня пад рых тоў-

чых і ін жы нер на-тэх ніч ных ра бот. 

І ха чу ад зна чыць, што гэ та так ты ка 

цал кам ся бе апраў да ла.

«Экс пе ды цыя — гэ та толь кі 

вяр шы ня ай сбер га, — пад крэс-

лі вае Аляк сей Гай да шоў. — У яе 

асно ве — пра ца со цень, а мо жа, і 

ты сяч лю дзей, не пры кмет ная і не-

за ўваж ная па боч на му во ку. Ха чу 

за пэў ніць, што ка ман дай 10-й экс-

пе ды цыі быў зроб ле ны сур' ёз ны 

крок на пе рад. Так, мы вы му ша ны 

сён ня ад цяг ваць сваю ўва гу ад 

пра вя дзен ня на ву ко вых да сле да-

ван няў і на кі роў ваць на ма ган ні на 

ўзвя дзен не стан цыі. Але тое, што 

мы ро бім, ідзе толь кі на ка рысць, 

бо су час ная на ву ка з блак но там 

на ка ле нях не ро біц ца. Для гэ та га 

па він на быць ство ра на сур' ёз ная 

інф ра струк ту ра».

У бу даў ніц тве дру го га аб' ек та 

Бе ла рус кай ан тарк тыч най стан-

цыі прой дзе ны эк ва тар. Ужо зман-

ці ра ва ны 4 сек цыі з 8, у тым лі ку 

на ву ко вая ла ба ра то рыя фі зі кі ат-

мас фе ры, дзве жы лыя сек цыі і 

са ні тар на-гі гі е ніч ная. Ас тат няе бу-

дзе зроб ле на ў най блі жэй шыя два 

га ды. У пла нах — ман таж дру гой 

на ву ко вай ла ба ра то рыі, ме ды цын-

ска га бло ка, без яко га прос та не-

маг чы мая зі моў ка ў Ан тарк ты дзе.

Да рэ чы, у скла дзе 10-й ан тарк-

тыч най экс пе ды цыі бы лі як «дзя-

ды», так і дэ бю тан ты — уся го сем 

ча ла век. Аляк сей ЗА ХВА ТАЎ, ін жы-

нер-ме ха нік, у экс пе ды цыі ўдзель-

ні чаў ужо трэ ці раз, ін жы нер-ра-

дыё мет рыст Мак сім ГАР БА ЦЭ ВІЧ 

і ін жы нер-геа фі зік Па вел ШАБ ЛЫ-

КА — дру гі раз. Ся рэд ні ўзрост 

удзель ні каў — ад 25 да 35 га доў.

Кі раў нік экс пе ды цыі раз ліч вае, 

што на на ступ ны се зон у Ан тарк ты-

ду ад пра вяц ца ўжо 8 ча ла век, і ся-

род іх бу дзе ку хар. «З перс пек ты-

вай зі моў кі, якая ўжо не за га ра мі, 

мы па він ны «аб стра ляць» но ва га 

ча ла ве ка, каб ён зра зу меў, дзе і ў 

якіх умо вах яму да вя дзец ца пра ца-

ваць, і, маг чы ма, унёс пра па но вы 

па па ляп шэн ні свай го пра цоў на га 

мес ца. Доб рае зда ро вае хар ча ван-

не — гэ та, па вер це, пад му рак для 

мно гіх рэ чаў», — па тлу ма чыў ён.

У 2019—2020 га дах Бе ла русь 

пла нуе пе рай сці да круг ла га до-

вых зі мо вач ных ме ра пры ем стваў 

у Ан тарк ты дзе. А па куль што бе-

ла рус кія экс пе ды цыі пра хо дзяць 

на ле дзя ным кан ты нен це толь кі 

пад час па ляр на га ле та: тэм пе ра-

ту ра ва га ец ца ад +3 да -28 гра ду-

саў, у той час як у зі мо вы пе ры яд 

яна апус ка ец ца да -56 гра ду саў.

Та му на пе ра дзе ўсіх ча ка юць яшчэ 

больш сур' ёз ныя вы пра ба ван ні.

Груз з са бра ны мі ў Ан тарк ты дзе 

ўзо ра мі і на ву ко вым ма тэ ры я лам 

пры бу дзе на ка раб лі ў Санкт-Пе-

цяр бург толь кі 6 чэр ве ня, а ад туль 

яго ад пра вяць у Мінск, у на ву ко выя 

ла ба ра то рыі. Та му пер шыя вы ні кі іх 

ана лі зу з'я вяц ца не ра ней чым праз 

два-тры мес яцы. Але ў тым, што яны 

бу дуць, ні хто не су мня ва ец ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Больш фо та гля дзі це на сай це 

www.zvіazda.by

Пра ект Іга ра РА ШЧАН КІ 
«Я рас ту са спор там» атры маў 

на фі на ле кон кур са Socіal Weekend 
фі нан са вую пад трым ку.

На ўлас ным пры кла дзеНа ўлас ным пры кла дзе  

«ЛЕПШ ПА КІ ДАЦЬ АГРЭ СІЮ НА ТРЭ НІ РОЎ КАХ»
Брас таў ча нін ад кры вае ў ра ё нах за лы адзі на бор стваў, каб ра та ваць цяж кіх пад лет каў

Ка лі б мы су стрэ лі ся з Іга рам РА ШЧАН КАМ 

га доў 10 та му, на пі саць пра яго мож на бы-

ло б хі ба ў кры мі наль най звод цы. Яго юнац-

тва прай шло не ў тых кам па ні ях і не за ты мі 

за нятка мі. Пра тое, як скла да на вы рвац ца з 

та ко га акру жэн ня, Ігар ве дае па са бе. Та му, 

стаў шы на но гі, вы ра шыў да па ма гаць ін шым 

цяж кім пад лет кам. Муж чы на ад кры вае ў ма-

лень кіх га ра дах за лы адзі на бор стваў, каб вы-

цяг ваць хлап цоў з дрэн ных кам па ній і праз 

спорт вы хоў ваць іх.

НЕ ТУ РЫС ТЫЧ НАЯ 
ВАНД РОЎ КА
Ан тарк ты да су стрэ ла бе ла рус кіх па ляр ні каў зу сім не лас ка ва

Пры мя няць сваю сі лу хлоп цам да зва ля юць толь кі ў за ле.


