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Гэ та не шоу, але...
«Гэ та не шоу, але пе ра ўзы-

хо дзіць усе фан та зіі», — рад кі 
з пес ні пра ву ліч ную куль ту ру, з 
якой вы сту пі лі на ад крыц ці вар-
каўт-пля цоў кі ві цеб скія хлоп-
цы-спе ва кі Пра рок і Дар він. 
Са праў ды, ву ліч ныя гім нас ты 
здзі ві лі пуб лі ку сва і мі маг чы-
мас ця мі. На прык лад, тры ма ю-
чы ся толь кі ру ка мі (або ру кой!) 
за «швед скую сцен ку», «за ві-
са лі» над зям лёй пад ту пым 
вуг лом, ра бі лі «со ней кі» на тур-
ні ках, ад ціс ка лі ся, тры ма ю чы ся 
на ват не за ме та ліч ную апо ру, 
а за ру кі сва іх жа та ва ры шаў... 
Мне зда ва ла ся, што та кое мо-
жа быць толь кі ў цыр ку!

Маг чы ма, праз не ка то ры час 
вар каўт ста не алім пій скім ві дам 
спор ту. Па куль жа асноў ная яго 
мэ та — ба раць ба з ал ка га ліз-
мам, нар ка ма ні яй і гуль ня вой 
за леж нас цю ся род мо ла дзі. Ня-
гле дзя чы на тое, што гэ тая раз-
на від насць ву ліч най куль ту ры 
яшчэ не вы лу ча ец ца ў асоб ны 
від спор ту, ужо за раз на пра сто-
рах СНД пра вод зяц ца чэм пі я-
на ты па вар каў це. Пры хіль ні кі 
ру ху мо гуць па зма гац ца ў та кіх 

дыс цып лі нах, як пад цяг ван не на 
ад ной ру цэ, ад ціс кан не ўверх 
на га мі, ад ціс кан не з да дат ко вай 
ва гой у 48 кі ла гра маў...

За мест ал ка го лю 
і кам п'ю та ра

Мак сім Су нду коў, кі раў нік 
су пол кі «Workout Communіty 
Belarus», лі чыць, што за раз 
гэ ты кі ру нак фі зіч най куль ту-
ры вель мі ак ту аль ны:

— Паў сюд на мы су ты ка ем-
ся з ал ка га ліз мам, у тым лі ку і 
дзі ця чым, пад лет ка вым. Дру гі 
ва ры янт, ка лі дзе ці мар ну юць 
час на ан лайн-гуль ні, так са ма 
не да дае ап ты міз му. У той жа 
час ву ліч ныя трэ ні роў кі ў ста не 
са праў ды за ці ка віць мо ладзь.

Па сло вах Мак сі ма, вар каў-
там мож на па чаць зай мац ца 
прак тыч на з лю бо га ўзрос ту, 
на ват ка лі ў ця бе амаль ну ля вая 
фі зіч ная пад рых тоў ка. Праз год 
што дзён ных трэ ні ро вак вы ні кі 
не пры му сяць ся бе ча каць.

Ня гле дзя чы на тое, што гэ-
ты кі ру нак ву ліч най куль ту ры ў 
Бе ла ру сі па куль ма ла вя до мы 
шы ро кай пуб лі цы, ужо за раз з 
ім зна ё мы ка ля 15 ты сяч ма-
ла дых бе ла ру саў.

Фіт нэс-клу бы 
«ад па чы ва юць»

16-га до вы Пётр Га мол ка 
па чаў зай мац ца на тур ні ках 
го да паў та ра та му. Вы ра шыў 
трэ ні ра вац ца, каб раз ві ваць 
маг чы мас ці свай го це ла. Чым 
жа ад роз ні ва юц ца па доб ныя 
за ня ткі ў фіт нэс-клу бах ад 
трэ ні ро вак на ву лі цы?

— Па-пер шае, workout 
— гэ та бяс плат на. На вош та 
пла ціць гро шы за аба не мент 
у фіт нэс-клуб, ка лі мож на 
зра біць тое ж са мае на ву лі-
цы? Прос та ідзеш па ву лі цы, 
ба чыш тур ні чок — і «ка ча еш-
ся». Па-дру гое, звы чай на мы 
зай ма ем ся ў кам па ніі і та кім 
чы нам ма ем маг чы масць пе-
рай маць но выя эле мен ты.

З іншага бо ку, та кія за ня ткі 
па тра бу юць прос та ка ла саль-
ных як фі зіч ных, так і псі ха-
ла гіч ных на ма ган няў. Пят ро 
па ка заў свае ру кі — сцёр тыя 
амаль да кры ві, з ма за ля мі. 
Не ка то рыя хлоп цы но сяць 
спе цы яль ныя ску ра ныя паль-
чат кі, але яны праз не ка то ры 
час рвуц ца: трэ ні роў кі, як пра-
ві ла, вель мі на пру жа ныя.

Но вая пля цоў ка па ды хо-
дзіць не толь кі не па срэд на для 
прад стаў ні коў вар каўт-куль ту-
ры. Фрыс тайл-бас кет ба ліс ты, 
брэй кдан се ры так са ма змо-
гуць на ёй зай мац ца. Мож на 
спа дзя вац ца, што хут ка ста-
ды ён БНТУ ста не цэнт рам ву-
ліч най куль ту ры.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Змі цер Шал коў — вы пуск нік ад ной 
са ста ліч ных гім на зій, за раз ву чыц-
ца на пер шым кур се БНТУ. Ад ра зу 
і не ска жаш, што гэ та му рос ла му, 
пры ваб на му юна ку ўся го 18 га доў. 
Пры су стрэ чы хло пец пры гад вае, як 
у гім на зіі дзяў ча ты не ўпус ка лі маг-
чы мас ці паў смі хац ца яму на пе ра-
пын ках у школь най ста лоў цы. Іх не 
бян тэ жы ла тое, што Змі цер заў сё ды 
раз маў ляе па-бе ла рус ку.

Вяс ной мі ну ла га го да хло пец ра зам з сяб ра-
мі па ехаў па квіт кі на кан цэрт. У той дзень яны 
вы ра шы лі га ва рыць толь кі па-бе ла рус ку. Бы лі 
на ве ла сі пе дах. Змі цер пра біў ко ла і ўсе да бі ра-
лі ся да моў да Ма лі наў кі пеш шу, та му раз маў-
ля лі мно га і доў га. І так атры ма ла ся, што гэ тая 
між воль ная за ба ва змя ні ла кож на га з іх.

— Шчы ра ка жу чы, той вы па дак пе ра вяр-
нуў мой све та по гляд, — дзе ліц ца хло пец. 
— Не ма гу ад ка заць, гор шым ці леп шым я 
зра біў ся, але ўспры маць і ра зу мець гэ ты свет 
стаў інакш.

Вя до ма, спа чат ку не ха па ла слоў ні ка ва га 
за па су, але да па маг ло тое, што ў сва ёй кам-
па ніі сяб ры раз маў ля лі па між са бой толь кі на 
род най мо ве. З та го мо ман ту, як пе рай шоў 
на род ную мо ву, Змі цер чы тае амаль усё, 
што на пі са на па-бе ла рус ку, і гэ та вель мі да-
па ма гае.

Ра зам з тым, з'я ві ла ся ці ка васць да бе-
ла рус кай куль ту ры. Змі цер стаў ха дзіць на 
кан цэр ты бе ла рус ка моў ных вы ка наў цаў, на 
вы ста вы ай чын ных мас та коў...

— Мне над та па да ба юц ца лю дзі, якія там 
«ту су юц ца». На бе ла рус ка моў ных флэй вах 
(аў тар скіх су стрэ чах) заў сё ды пры сут ні чае 
асаб лі вая, шчы рая і цёп лая ат мас фе ра... Гэ-
та так кру та! Што да ты чыць май го аса біс та га 
ася род дзя, там амаль ні чо га не змя ні ла ся. 
Вя до ма, не ка то рыя зна ё мыя за яві лі, што я 
раз маў ляю «па-кал гас на му», але боль шасць 
па дзя лі ла маё за хап лен не. А сям'я па-са-
праўд на му пад тры ма ла! На прык лад, ма ці 
май го сяб ра ста віц ца да яго за хап лен ня бе-

ла рус кая мо вай абы яка ва, а баць ка на огул 
су праць. Але ся бар пра цяг вае раз маў ляць па-
бе ла рус ку. І гле дзя чы на яго, я ра зу мею, што 
га лоў нае — не здрадж ваць са мо му са бе.

Ка лі не зна ё мыя лю дзі пы та юц ца, як ку-
ды-не будзь дай сці або да ехаць, я заў сё ды 
тлу ма чу па-бе ла рус ку. Пы та юц ца па-рус ку, а 
дзя ку юць ужо на род най мо ве. Для мя не гэ та 
на шмат пры ем ней, чым «спасибо». Ад ной чы 
жан чы на на ват па ча ла ўдак лад няць да ро гу 
так са ма па-бе ла рус ку.

Бы вае, што бе ла рус кая мо ва пры но сіць 
хлоп цу на ват ма тэ ры яль ныя вы го ды! Так, 
улет ку Змі це ру зра бі лі зніж ку ў 30 до ла раў, 
ка лі ён звяр нуў ся па ма біль ны тэ ле фон у ад ну 
з ан лайн-крам Мін ска.

А вось у шко ле пры хо дзі ла ся раз маў ляць 
па-рус ку, бо гім на зія, якую сяб ры скон чы лі ў 
гэ тым го дзе, рус ка моў ная, і боль шая част ка 
на стаў ні каў не раз маў ляе па-бе ла рус ку. З 
рэ пе ты та ра мі па фі зі цы і ма тэ ма ты цы зно сі-
лі ся так са ма па-рус ку. У ас тат ніх вы пад ках 
Змі цер вы ка рыс тоў вае род ную мо ву.

— На стаў ні кі і ад на клас ні кі раз маў ля лі са 
мной з па ва гай, я ад чу ваў пад трым ку. Вы-
клад чы ца па гіс то рыі рас па вя да ла, што са ма 
ву чы ла ся ў бе ла рус ка моў най шко ле, але не 
ча ка ла, што ме на ві та я вы бе ру род ную мо ву ў 
паў ся дзён ным жыц ці, — дзе ліц ца Змі цер.

Гэ тай жа кам па ні яй хлоп цы ле там ад па-
чы ва лі ў Бал га рыі. І там не здра дзі лі сва ім 
прын цы пам і мо ве.

— Ка лі я раз маў ляю па-бе ла рус ку на ву-
лі цах ста лі цы ці ў гра мад скім транс пар це, 
лю дзі здзіў ля юц ца. А за мя жой усё пра сцей: 
ім, на ад ва рот, ці ка ва па чуць но вую га вор ку.

Не маг чы ма штось ці змя ніць, ка лі бу дзеш 
са ро мец ца сам ся бе, сва ёй мо вы і куль ту-
ры, лі чыць Змі цер і за ўва жае, як усё больш 
лю дзей звяр та ец ца да бе ла рус кай мо вы ў 
паў ся дзён нас ці. Ён лі чыць, што не маг чы ма 
пры віць па тры я тызм і па ва гу да мо вы гвал-
там. Ча ла ве ку па трэ бен прык лад: у сям'і, 
у сва ім ася род дзі, або з гіс то рыі сва ёй Ра-
дзі мы...

Ве ра ні ка ЦВІР КО.

Лек цыі ад вя до мых 
пуб лі цыс таў, май стар-
кла сы жур на ліс таў і 
фа то гра фаў з Ра сіі і 
Бе ла ру сі, апе ра тыў-
ная ан лайн-транс ля-
цыя жыц ця ста лі цы ў 
ін тэр нэ це — Мінск на 
на ступ ным тыд ні ста не 
па лі го нам не толь кі для 
ма ла дых жур на ліс таў з 
Бе ла ру сі, але і ін шых 
кра ін СНД.

— Удзель ні чаць у «Ме-
ды я па лі го не-24» бу дзе мо-
ладзь з Маск вы, Санкт-Пе-
цяр бур га, Ка лі нінг ра да, 
Мін ска, Брэс та... Уся го ка ля 
200 жур на ліс таў, — па ве да-
міў ка рэс пан дэн ту «Чыр вон-

кі» прад стаў нік арг ка мі тэ та 
пра ек та Аляк сей Суд ні каў. 
— Пе ра важ ную боль шасць 
удзель ні каў скла дуць ме на-
ві та ра сі я не.

Як ка жа Аляк сей, для за-
ці каў ле ных прой дзе шэ раг 
май стар-кла саў, трэ нін гаў, 
лек цый ад бе ла рус кіх і ра сій-
скіх жур на ліс таў, вы клад чы-
каў Ін сты ту та жур на ліс ты кі 
БДУ, які ра зам з ча со пі сам 
«Рус кі рэ пар цёр» вы сту піў 
ар га ні за та рам ме ды яп ра-
ек та.

Апа ге ем се мі на ра ста-
не спе цы яль ны пра ект 
«Мінск-24». 18 каст рыч ні ка 
на пра ця гу ўся го дня жур-
на ліс ты бу дуць пра ца ваць у 
го ра дзе ра зам з на стаў ні ка мі 

школ, су пра цоў ні ка мі заа пар-
ка, гра мад скіх ар га ні за цый, 
мін скіх тэ ат раў, з ра бо чы мі 
за во даў і апе ра тыў на асвят-
ляць жыц цё бе ла рус кай ста-
лі цы ў вы гля дзе тэкс та вых 
па ве дам лен няў і фо та здым-
каў на сай це 24.rusrep.ru.

— Мэ та гэ та га пра ек та 
— па ка заць жыц цё го ра да 
за адзін дзень, — пра цяг вае 
Аляк сей Суд ні каў. — Леп-
шыя ма тэ ры я лы пас ля на-
дру ку юць у ча со пі се «Рус кі 
рэ пар цёр».

Да гэ туль па доб ныя ак цыі 
для ма ла дых жур на ліс таў 
ужо пра хо дзі лі ў Но ва сі бір-
ску, Ека ця рын бур гу, Уфе і 
Ка за ні.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Вось i прай шло ле та... Гэ тыя тры 
ме ся цы та ко га доў га ча ка на га ад па-
чын ку пра ля це лi, як заў сё ды, нi бы 
ад но iм гнен не. Не тое, што на ву чаль-
ны год... Зноў прый шоў час ха дзiць 
у шко лу, рых та ваць хат нiя за дан нi. 
А так хо чац ца цэ лы мi дня мi гу ляць з 
сяб ра мi, спаць да абе ду i ра бiць усё, 
што хо чам! Хут ка ўжо не бу дзе i та кiх 
цёп лых дзён, iм на зме ну прый дуць 
даждж лi выя буд нi во се нi. I пра ле та 
2013 го да мне бу дуць на гад ваць толь кi 
шмат лi кiя фа та гра фii.

Усе гэ тыя тры ме ся цы я не рас ста-
ва ла ся з фо та апа ра там. Я люб лю зды-
маць пры ро ду, а ле та — са мы спры-
яль ны для гэ та га час. Пры га да ем?..

Ары на КА ГА ЛЁ НАК, ву ча нi ца 
10 кла са на ва по лац кай гiм на зii № 2.

Фо та аў та ра.

ЛЕ ТА КРАС НАЕ, ЛЕ ТА КРАС НАЕ, 
БУДЗЬ СА МНОЙ...БУДЗЬ СА МНОЙ...

УБА ЧЫЎ ТУР НІК? 
ПАД ЦЯГ НІ СЯ!

У Мін ску ад кры ла ся пер шая ў Бе ла ру сі вар каўт-пля-
цоў ка. Яна зна хо дзіц ца на ста ды ё не Бе ла рус ка га на-
цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, але зай мац ца тут 
мо гуць усе ах вот ныя. Street Workout («ву ліч ныя трэ-
ні роў кі») — но вая раз на від насць фі зіч най куль ту ры, 
якая ўклю чае ў ся бе вы ка нан не роз ных прак ты ка ван-
няў на звы чай ных тур ні ках, га ры зан таль ных лес ві цах, 
«швед скай сцен цы», бру сах... Да нас гэ ты на кі ру нак 
прый шоў не так даў но, але ад крыц цё спе цы яль най 
пля цоў кі свед чыць пра рост яго па пу ляр нас ці.
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Размаўляем па-беларускуРазмаўляем па-беларуску

ПАЧ НІ З СЯ БЕ

Жыц цё го ра да ва чы ма ма ла дых


