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Ад па чы нак у вёс цыАд па чы нак у вёс цы Кiнь вы клiк са мо му са бе!Кiнь вы клiк са мо му са бе!

«ВУ ЛIЧ НЫ СПОРТ»
ДА СТУП НЫ КОЖ НА МУ 

II Рэс пуб лi кан скi фес ты валь Srteet Workout 
прой дзе 28 лi пе ня на пля цоў цы по бач з Па ла-
цам спор ту ў Мiн ску.
Srteet Workout (у пе ра кла дзе з анг лiй скай мо вы — ву-

лiч ная трэ нi роў ка) уз нiк як рух у ЗША ў 2008 го дзе i стаў 
да ступ най аль тэр на ты вай за ня ткам у да ра гiх фiт нэс-клу-
бах. Яго не ад' ем ная част ка — сва бо да i маг чы масць пры-
дум ляць но выя прак ты ка ван нi i кам бi на цыi, пе ра тва ра ю чы 
трэ нi ро вач ны пра цэс у гуль ню. Ха рак тэр най ры сай гэ та га 
ру ху з'яў ля ец ца яго да ступ насць: зай мац ца ву лiч ным спор-
там мо жа аб са лют на кож ны, не за леж на ад по лу i ўзрос ту. 
Для за ня ткаў не па тра бу ец ца нi да ра го га аб ста ля ван ня, нi 
спе цы яль най экi пi роў кi — да стат ко ва два ро вай спар тыў-
най пля цоў кi. Srteet Workout спа лу чае ба за выя эле мен ты 
спар тыў най гiм нас ты кi на тур нi ку i бру сах.

У Бе ла ру сi гэ ты рух iмк лi ва на бi рае па пу ляр насць — 
коль касць ах вот ных удас ка наль вац ца на спар тыў ных 
пля цоў ках з кож ным го дам рас це. Сён ня, па ацэн цы ак-
ты вiс таў ру ху, у Бе ла ру сi ужо больш як 10 ты сяч ма ла дых 
лю дзей ак тыў на зай ма юц ца ву лiч ным спор там.

Тур нiр «Coca-Cola Srteet Workout», якi прой дзе ў рам-
ках фес ты ва лю, — гэ та вы клiк, якi кож ны ўдзель нiк кi дае 
са мо му са бе. Гэ та мо жа быць як ба раць ба з улас най 
ля но тай, ра шэн не ўпер шы ню па ды сцi да тур нi ка, так i но-
вая вы шы ня ў трэ нi ро вач ным пра цэ се. Пры чым эле мент 
са пер нiц тва ў Srteet Workout ады хо дзiць на дру гi план. 
Га лоў ная мэ та тур нi ру — пры цяг нуць як ма га больш ма-
ла дых лю дзей да ак тыў ных за ня ткаў фi зiч най куль ту рай. 
Зда ро вы лад жыц ця па сi лах кож на му!

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Ла ры се Анд рэй чук, ву ча-
нi цы 11 кла са Ве ля мiц кай СШ, 
вель мi па да ба юц ца вя чэр нiя 
пра гул кi.

— Мы збi ра ем ся з сяб-
роў ка мi i iдзём да во зе ра 
ўве ча ры, бо ўдзень да па ма-
га ем баць кам на ага ро дзе i 
па гас па дар цы. Ро бiм фо-
та здым кi, каб по тым бы ло 
што ўспом нiць. Ад ной чы мая 
сяб роў ка Хрыс цi на на рва ла 
бу кет ра мон каў. Нас з квет-
ка мi ўба чыў ней кi муж чы на. 
Ён па ды шоў i ска заў, што 
пры ня се нам лi лей з во зе ра. 
Спа чат ку мы па ду ма лi, што 
не зна ё мец жар туе. Але ён 
ху цень ка ўвай шоў у во зе ра, 
па плыў, каб да стаць квет кi, 
а по тым па да рыў iх нам. Мы 

здзi вi лi ся, але ў той жа час 
нам бы ло пры ем на.

— Ле там, па маг чы мас-
цi, я люб лю ез дзiць ку пац-
ца, — рас каз вае мой ся бар 
з су сед няй вёс кi Тур ское 
Яў ген Ва лодзь ка, сту дэнт 
БДТУ. — Не як мы з сяб ра мi 
ў не вы нос ную спя ко ту вы-
ра шы лi з'ез дзiць на рэч ку. 
Транс пар там стаў мой ня даў-
на ад ра ман та ва ны ма та цыкл. 
За еха лi мы доб ра i па ку па лi-
ся з за да валь нен нем. А ка лi 
прый шоў час ехаць да до му, 
то вы свет лi ла ся, што тар ма-
зы пе ра ста лi пра ца ваць. Каб 
лiк вi да ваць не да хоп, па трэб-
ны бы лi iн стру мен ты, якiя, 
на жаль, я не ўзяў з са бой. 
Вось так i да вя ло ся нам тра iм 

цяг нуць ма та цыкл па гра вiй-
цы пяць кi ла мет раў. Па куль 
дай шлi — сем па тоў сыш ло. 
За тое з тых ча соў я ўжо заў сё-
ды бя ру з са бой iн стру мен ты, 
ка лi еду ку ды-не будзь на ма-
та цык ле.

— У ду шы кож ны ча ла-
век — дзi ця, яко му заў сё ды 
хо чац ца за баў, — дзе лiц ца 
На тал ля Ран цэ вiч, ву ча нi-
ца Ве ля мiц кай СШ. — Нам з 
сяб роў кай Ган най па да ба ец ца 
ад па чы ваць у пар ку i ка тац-
ца на ат рак цы ё нах. На жаль, 
у на шай вёс цы ня ма та кой 
маг чы мас цi. Але не так даў-
но ў су сед нюю вёс ку пры вез-
лi ат рак цы ё ны. Пят нац цаць 
кi ла мет раў не ста лi для нас 
пе ра шко дай… Спа чат ку бы-
ло кры ху страш на, а ўжо по-
тым — ве се ла. На ат рак цы ё-
нах за баў ля лi ся як мо ладзь, 
так i да рос лыя. Па блi зу ста яў 
ша пiк, дзе мож на бы ло ку-
пiць ма ро жа нае, поп-корн i 
са лод кую ва ту. Ад па чы лi мы 
на сла ву.

— А для мя не са мы цу-
доў ны ад па чы нак — фут бол. 
Спорт заў сё ды быў не ад'-

ем най част кай май го жыц-
ця. Не здар ма я вы браў для 
на ву чан ня Бе ла рус кi дзяр-
жаў ны ўнi вер сi тэт фi зiч най 
куль ту ры, — рас каз вае Iван 
Фляр' я но вiч з вёс кi Вя лi кае 
Ма ле ша ва.

А вось Сня жа на Пет ра вец 
з Пе ра сад га во рыць, што ў вёс-
цы зу сiм ня ма ку ды пай сцi:

— У нас ве се ла толь-
кi на Ку пал ле. Мы з сяб ра мi 
збi ра ем ся ка ля ра кi, па блi зу 
якой га рыць вя лi кае вог нi шча. 
Там жа пра хо дзiць свя точ ны 
кан цэрт i спа бор нiц твы ся род 
мо ла дзi. Мы на ват хо дзiм шу-
каць па па раць-квет ку. А рап-
там ка му па шчас цiць? (Усмi-
ха ец ца.) По тым — дыс ка тэ ка. 
Яшчэ па ве ча рах мы з сяб ра мi 
ка та ем ся на ма та цык лах.

Час та вяс ко выя юна кi 
i дзяў ча ты га во раць, што ў iх 
вёс цы сум на, не цi ка ва i ня ма 
дзе ад па чыць. На са мрэч — гэ-
та не так. Пры жа дан нi i кам-
па нiя зной дзец ца, i за ба вы, 
i мес ца для ад па чын ку.

Ма ры на ЛЯШ КЕ ВIЧ, 
сту дэнт ка Iн сты ту та 

жур на лiс ты кi БДУ.

ГА ЛОЎ НАЕ — КАБ КАМ ПА НIЯ БЫ ЛА!
Я на ра дзi ла ся i вы рас ла ў вёс цы Ве ля мi чы, што ў Сто лiн-
скiм ра ё не. Ве ля мi чы вы лу ча юц ца тым, што тут да во лi 
шмат мо ла дзi. У воль ны час юна кi i дзяў ча ты ад па чы ва-
юць у друж ных кам па нi ях. Вя до ма, у вёс ках ня ма да ра-
гiх рэ ста ра наў, вя лi кiх кi на зал, пар каў з ат рак цы ё на мi, 
як у го ра дзе, але ёсць мес цы, якiя мо ладзь на вед вае 
з за да валь нен нем. Той жа мяс цо вы клуб. Тут заў сё ды 
шмат люд на, нi хто не са ро ме ец ца — усе ве да юць адзiн 
ад на го. Але асаб лi ва доб ра ба вiць воль ны час у вёс цы 
ле там. Я з цi ка вас цю па слу ха ла сва iх сяб роў i зна ё мых, 
якiя рас ка за лi пра свой лю бi мы ад па чы нак.

Не ча ка на Не ча ка на 

За раз праб ле ма вы ба ру ўнi вер сi тэ та 
ста iць пе рад вы пуск нi ка мi школ, гiм на-
зiй i лi цэ яў асаб лi ва вост ра. У пры ём ных 
ка мi сi ях за вяр ша ец ца пры ём да ку мен-
таў. Праў да, ка лi ста лi вя до мы мi вы нi кi 
цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня, для ад-
ных вы бар ска ра цiў ся, а для iн шых — на-
ад ва рот, па шы рыў ся.

Без умоў на, кi ру ю чы ся баць коў скi мi па ра-
да мi цi ўлас ны мi ам бi цы я мi абi ту ры ент, хут чэй 
за ўсё, за хо ча стаць сту дэн там прэ стыж на-
га i (па жа да на) ста лiч на га ўнi вер сi тэ та. Але 
цi ёсць ма ла дыя лю дзi, якiя на су пе рак усiм 
ка но нам па еха лi шу каць шчас ця зу сiм не ў 
ста лi цы сi ня во кай?

Ар' я на ЗА РЫ ФI гэ тай во сен ню ста не дру-
га курс нi цай Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска-
гас па дар чай ака дэ мii, а па куль з цеп лы нёй 
рас каз вае пра год, якi яна ўжо пра вя ла ў 
35-ты сяч ных Гор ках:

«З'е ха ла з Ма гi лё ва, каб па тра цiць на аду-
ка цыю менш гро шай: так цi iнакш тут на ват iн-
тэр нат больш тан ней шы. Тыя, хто ўво гу ле 
нi чо га не ве да юць пра Гор кi i пра ака дэ мiю, 
здзiў ля юц ца: ну што я тут за бы ла ся? Але, праў-
да, ёсць i тыя, хто па га джа ец ца са мной, што 
тут вель мi доб ра: лю дзi, пла нi роў ка го ра да. 
Са праў ды, мне зруч на ха дзiць ву чыц ца: усе 
кар пу сы ака дэ мii (да рэ чы, iх сям нац цаць!) зна-
хо дзяц ца не да лё ка адзiн ад ад на го, сту дэнц кi 
га ра док так са ма блiз ка да мес ца ву чо бы.

Спа чат ку, вя до ма, бы ло ня звык ла, але 
хут ка ўсё нар ма лi за ва ла ся, мне на ват спа-
да ба ла ся жыць у ма лым го ра дзе! Пас ля пра-
вя дзен ня ў Гор ках «Да жы нак-2012» з'я вi ла ся 
шмат мес цаў, якiя мож на на ве даць у воль ны 
ад за ня ткаў час, тым больш што ва кол ад ны 
сту дэн ты — не за су му еш. Мы ма ем маг чы-
масць за мест за ня ткаў фiз куль ту рай на вед-
ваць ба сейн. Ка ра цей, мне ча сам зда ец ца, 
што раз на стай ных за баў тут больш, чым са-
праўд най ву чо бы! А яшчэ ака дэ мiя дае шанц 
па ехаць за мя жу, ка лi ты доб ра ву чыш ся ды 
ўдзель нi ча еш у гра мад скай ра бо це.

Цi шка дую я, што па сту пi ла ме на вi та ў Гор-
кi? Нi гра ма! I тлу ма чыць, ча му, я ма гу бяс-
кон ца. Мне па да ба ец ца сам пра цэс ву чо бы, 
а яшчэ я ста ла чле нам клу ба твор чай мо ла дзi. 
Тым, хто скеп тыч на гля дзiць на га ра ды з на-
сель нiц твам менш за сто ты сяч ча ла век, раю 
прос та пры ехаць сю ды — са мi па гля дзi це, што 
ўсё зу сiм не кеп ска».

* * *
У гэ тай жа ака дэ мii ву чыц ца i Та ня ПУТ-

РЫК, якая апы ну ла ся тут па iн шых пры чы нах: 
«Я ўжо ву чы ла ся ў Мiн ску, але ад ной чы не здо-
ле ла здаць эк за мен ды «вы ле це ла» з унi вер-
сi тэ та. Ся дзе ла до ма, а по тым вы ра шы ла: па-
ступ лю зноў! Толь кi спе цы яль насць ужо iн шую 
вы бе ру. Зноў зда ла цэнт ра лi за ва нае тэс цi ра-
ван не, як i ўсе. На жаль, не вель мi па спя хо ва. 

Спа чат ку ду ма ла за стац ца ў ста лi цы, але ў той 
жа час вель мi не ха це ла ся iс цi на «за воч ку»… 
У апош нi дзень ска за ла са бе: «Што бу дзе, тое 
хай бу дзе!» — ды са бра ла ва лiз кi.

Баць кi, усе сяб ры, зна ё мыя па ду ма лi, 
што гэ та, на пэў на, жарт та кi свое асаб лi вы. 
Пе ра пыт ва лi па сто ра зоў, ча му я «жыц цё са бе 
ла маю»? Але жах «за воч кi» пе ра мог, i я ад ва-
жы ла ся, хоць спа чат ку са ма не ве ры ла, што 
з'яз джаю з Мiн ска.

Не ка то рыя i за раз не ра зу ме юць, што я тут 
раб лю. Я ж па куль што зу сiм не шка дую аб 
пры ня тым ра шэн нi. Ка заць ка тэ га рыч на не бу-
ду, бо прай шло ня шмат ча су.

Так, тут, вя до ма, больш сум на, чым у ста лi-
цы: заў сё ды адзiн i той жа марш рут для шпа-
цы ру. З плю саў — цi ха ды спа кой на. Су мую па 
род ных, тым больш што ехаць да до му га дзiн 
шэсць. Што мя не ра туе — гэ та кi на тэ атр!» 

* * *
Сваю гiс то рыю рас ка за ла i Да р'я УРБАН, 

сту дэнт ка Го мель ска га дзяр жаў на га ме ды-
цын ска га ўнi вер сi тэ та. Го мель, без умоў на, 
не Гор кi, але ў па раў на ннi з Мiнск ам, ад куль 
з'е ха ла Да ша, усё ж та кi го рад не та кi вя лi кi:

«Па еха ла ву чыц ца ў Го мель па ба наль най 
пры чы не: не прай шла на «бюд жэт» у ста лi цы. 
Да рэ чы, мой хло пец ад ра зу збi раў ся ў Го мель 
па сту паць, але ў яго, на жаль, не атры ма ла ся.

Спа чат ку жыц цё тут зда ва ла ся вель мi сум-
ным. По тым ву чыц ца ста ла скла да ней. Так-
са ма з'я вi лi ся но выя сяб ры. Су ма ваць ча су 
не за ста ло ся! А каб на вед ваць баць коў, амаль 
кож ны ты дзень ез джу ў ста лi цу.

Лю дзi не пе ра ста юць здзiў ляц ца, як мож на 
бы ло па ехаць у Го мель з Мiн ска, без сяб роў, 

зу сiм ад ной. Баць кi на ват спра ба ва лi ад га-
ва рыць мя не, бо вель мi знер ва ва лi ся… Але 
я цвёр да вы зна чы ла ся: бу ду док та рам! Ма ры 
па вiн ны здзяйс няц ца.

За раз я не ма гу ска заць, шка дую цi не. З 
ад на го бо ку, не, бо з дзя цiн ства ха це ла ля-
чыць лю дзей. З дру го га — знiк ла маг чы масць 
ба чыц ца з да ра гi мi мне людзь мi, пра аса бiс тае 
жыц цё я i ду маць за бы ла ся. Праў ду ка жуць, 
чу жыя га ра ды «за бi ра юць» блiз кiх. Ча сам 
вель мi хо чац ца, каб мя не пад тры ма ла даў-
няя сяб роў ка. Маг чы ма, я яшчэ пе ра вя ду ся ў 
Мiнск. Хто ве дае!» 

* * *
Па гу та рыў шы з дзяў ча та мi, па ду ма ла ся, 

што перс пек ты ва ву чо бы за ме жа мi ста лi цы 
вы гля дае не так без на дзей на, як зда ва ла ся 
ра ней. Але цi так гэ та са праў ды? Усе дзяў ча ты 
скон чы лi толь кi пер шы курс. I, ма быць, яшчэ 
не мо гуць ус пры маць зме ны ў сва iм жыц цi 
аб' ек тыў на. Гэ ту «вер сiю» я вы ра шы ла пра-
ве рыць, i су стрэ ла ся з Ула дзi мi рам БЕ КI-
ШАМ, вы пуск нi ком По лац ка га дзяр жаў на га 
ўнi вер сi тэ та 2013 го да, якi ах вот на ад ка заў 
на мае пы тан нi.

— Як ты, мiн ча нiн, стаў сту дэн там По-
лац ка га ўнi вер сi тэ та?

— Цяж ка ска заць, вы пад ко ва я вы браў 
ВНУ цi не, але на гэ тае пы тан не да во дзi ла ся 
ад каз ваць не раз. На пэў на, пач ну рас каз з 
та го, што вы ву чыц ца па спе цы яль нас цi «Пра-
ек та ван не, бу да ван не i экс плу а та цыя га за-
наф та пра во даў i га за наф та схо вi шчаў» мож на 

толь кi ў По лац кiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це: 
уся го 18 ча ла век на год атрым лi ва юць дып-
лом з гэ тым за пi сам. Ка лi ка заць уво гу ле, 
то ў По лац ку ву чыц ца шмат мо ла дзi з Мiн ска. 
Ёсць яшчэ дзве пры чы ны, па якой абi ту ры ен-
ты пры яз джа юць на пе ры фе рыю: не даб ра лi 
ба лаў, каб прай сцi на бюд жэт у мiн скай ВНУ, 
або ча ла век прос та хо ча вы лу чыц ца i зра бiць 
не так, як усе. Я та ко га хлоп ца ве даю, але яго 
пас ля пер ша га кур са ад лi чы лi: па за баў ляў ся, i 
жа дан не пра ца ваць ды ву чыц ца прай шло.

— Як ад рэ ага ва лi сва я кi i сяб ры на тваё 
ра шэн не?

— На здзiў лен не, зболь ша га нар маль на, 
для iх бы ло га лоў нае, каб я атры маў вы шэй-
шую аду ка цыю. Баць кi ка за лi, што сту дэнт, якi 
жы ве пад мат чы ным кры лом, — гэ та не сту-
дэнт, i трэ ба ехаць па жыць асоб на, па спы таць, 
як той ка заў, са праўд на га сту дэнц ка га жыц ця 

ў iн тэр на це. З сяб ра мi сi ту а цыя бы ла гор шай, 
та му што ўсе яны «рас паў злi ся»: хтось цi ся-
рэд нюю спе цы яль ную аду ка цыю атрым лi ваў, 
хтось цi ад ра зу па чаў пра ца ваць, а хтось цi на-
огул за мя жу з'е хаў. За раз са ста рых сяб роў 
пад трым лi ваю су вязь толь кi з адзiн ка мi.

— Не сум на бы ло жыць у ма лень кiм го-
ра дзе пас ля ад' ез ду?

— На гэ та пы тан не не ма гу ад ка заць, та му 
што я не па спеў ад чуць роз нi цу. Цэнт ра лi за-
ва нае тэс цi ра ван не да вя ло ся зда ваць у ар-
мii, дзе я слу жыў ад ра зу пас ля шко лы, та му 
ехаў ва ўнi вер сi тэт пра ма з ка зар мы. Тра пiў 
у сту дэнц кi iн тэр нат, дзе мож на бы ло спаць, 
коль кi хо чаш, ес цi, коль кi хо чаш i што хо чаш. 
Там бы лi дзяў ча ты, там бы лi хлоп цы — усё 
ве се ла, усё вы дат на.

— Пас ля пя цi га доў, пра ве дзе ных у По-
лац кiм унi вер сi тэ це, не шка ду еш пра сваё 
ра шэн не?

— Я нi ко лi нi пра што не шка дую! Маг чы-
ма, та му я так лёг ка па ехаў у iн шы го рад. Усё 
за ле жыць ад ча ла ве ка: ка лi та бе не сум на з 
са мiм са бой, то бу дзе цi ка ва ў лю бым мес цы, 
зной дзеш, чым зай мац ца.

Пас ля раз мо вы з ге ро я мi ар ты ку ла мя не 
пры ем на ўра зi ла, што нi хто са сту дэн таў не вы-
ка заў дум кi на конт та го, што аду ка цыя ў рэ гi ё-
нах не ад па вя дае па жа да на му ўзроў ню. Без-
умоў на, маё не вя лiч кае да сле да ван не не прэ-
тэн дуе на iс цi ну ў апош няй iн стан цыi, але мне 
зда ец ца, за раз перс пек ты ва з'е хаць з Мiн ска 
дзе ля атры ман ня аду ка цыi па да ец ца не та кой 
ужо i без на дзей най. А як лi чы це вы?

Ган на ПЯ РО ВА.

ЯНЫ НЕ ХА ЦЕ ЛI Б ЖЫЦЬ НА МАН ХЭ ТЭ НЕ 
Чым мо ладзь ва бяць «ма лыя» га ра ды 
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Тым, хто скеп тыч на гля дзiць 
на га ра ды з на сель нiц твам менш 
за сто ты сяч ча ла век, раю прос та 
пры ехаць сю ды — са мi па гля дзi це, 
што ўсё зу сiм не кеп ска.

Знiк ла маг чы масць ба чыц ца 
з да ра гi мi мне людзь мi, 
пра аса бiс тае жыц цё я i ду маць 
за бы ла ся. Праў ду ка жуць, чу жыя 
га ра ды «за бi ра юць» блiз кiх.


