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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.38 21.46 17.08
Вi цебск — 4.20 21.44 17.24
Ма гi лёў — 4.28 21.36 17.08
Го мель — 4.35 21.23 16.48
Гродна — 4.55 21.59 17.04
Брэст    — 5.06 21.50 16.44

Iмянiны
Пр. Ганны, Аўксенція, Андрэя, 
Ануфрыя, Арсенія, Івана, Пятра, 
Сцяпана, Феафіла.
К. Дароты, Люцыі, Элеаноры, 
Вільгельма, Вітольда, Максіма.

Месяц
Поўня 23 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Вадалея.
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Па га ры зан та лі: Вяр гі ня. Гваз дзік. Ка на. Ба ба. 
Арк. Ясак. Кюі. За ла. Клуб. Суп. Ік ра. Бік ла га. Пан. 
Лі га. Узор. Ка пі тан. Гі та ра. Сі ба рыт. Тар. Тур нір. Ко-
ка. Ма ра. Са ман. Ка са. Ана нас. Мі на. Урал. Да вед ка.

Па вер ты ка лі: Ся дзі ба. Скіт. Флокс. Атам. Па ра. Сап-
фір. Ру жа. Сму га. Та та. Яр ка. Пан на. Кра ма. Абак. Нор-
ка. Ніл. Го нар. Стан. Кол. Сі ла. Сад. Цір. Ібіс. Лу са ка. 
Кар ніз. Ром. Го ты ка. Цы нія. Вар. Тан кет ка.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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caricatura.rucaricatura.ru

Ча ты ры дні пра ся дзе ла на ды е це. Ноч чу 
за ха це ла ся піць. Па ды шла да ха ла дзіль-
ні ка. Да лей усё як у ту ма не... Ачо ма ла ся, 
ка лі за пі ва ла ша ка лад ку бар шчом.

— Хто ска заў, што кры кам ад лю дзей 
ні чо га не да маг чы ся?! Вы не зна ё мыя з 
ма ёй га да ва лай дач кой...

Ха чу на мо ра гэ тым ле там. У мя не тра-
ды цыя та кая — кож нае ле та ха цець на 
мо ра...

Аэ ра порт. Пас ля су так ча кан ня да лі 
«зя лё нае свят ло», на рэш це за пра ца-
ва ла мыт ня. Мыт нік ве се ла пы та ец ца 
зло га па са жы ра:

— Зброю, нар ко ты кі ма е це?
— Ка лі б меў, даў но б вы ка рыс таў...

Жон ка ска за ла: «Да вай спы нім ся ка ля 
кра мы, хле ба ку піць». Ка ра цей ка жу чы, 
ледзь ба гаж нік за чы ніў...

ПЕР ШЫМ ЧЫ НАМ — 
ДЫС ЦЫП ЛI НА!

— На пэў на, я так пра нiк ся да 
сва iх хлоп цаў, та му што ў са мо га 
бы ло да лё ка не бяс хмар нае дзя-
цiн ства. З шас цi га доў вы хоў ваў-
ся ў Чэр вень скiм дзi ця чым до ме. 
Там i па чаў зай мац ца фут бо лам 
у Ле а нi да Мi хай ла вi ча Кор зу на. 
По тым пе ра ехаў у Ма зыр, на-
вед ваў за ня ткi ў ву чы лi шчы i па-
ра лель на гу ляў за дзi ця ча-спар-
тыў ную шко лу. Ка лi прый шоў час 
вы бi раць пра фе сiю, я спы нiў ся 
на трэ нер скай пра цы. Ха ця та ды 
вы пуск нi коў дзi ця чых да моў без 
эк за ме наў пры ма лi ў вы шэй шыя 
ва ен ныя ву чы лi шчы. Але мне 
не па да ба ла ся ва ен ная фор ма 
(усмi ха ец ца). Вось i вы ра шыў за-
стац ца ў фут бо ле. Тым не менш, 
ка лi скон чыў унi вер сi тэт фiз куль-
ту ры, як i на ле жыць, ад слу жыў у 
ар мii. А пас ля пра цяг нуў зай мац-
ца лю бi май спра вай: пра ца ваў з 
ма лень кi мi дзет ка мi, трэ нi ра ваў 
фут боль ную ка ман ду на за вод зе. 
По тым лёс звёў мя не з на шым 
ле ген дар ным трэ не рам Эду ар-
дам Ва сiль е вi чам Ма ла фе е вым. 
Ён пра па на ваў мне па пра ца ваць 
у фут боль ным клу бе «Ды на ма» 
(Мiнск). За во сем га доў пра цы з 
ка ман дай мы ста лi чэм пi ё на мi, а 
по тым яшчэ i брон за вы мi пры зё-
ра мi Са вец ка га Са ю за. За тым я 
два га ды ву чыў ся ў Вы шэй шай 
шко ле трэ не раў у Маск ве, трэ нi-
ра ваў ка ман ду май строў... Быў у 
мя не i не вя лi кi пе ра пы нак у дзей-
нас цi. I вось у ся рэ дзi не 1990-х 
мне пра па на влi па трэ нi ра ваць 
ка ман ду фут ба лiс таў з за хвор-
ван ня мi зро ку.

— Па мя та е це пер шыя трэ-
нi роў кi?

— Як за раз! Ка лi хлоп цы ў са-
мы пер шы раз прый шлi да мя не 
i я гля нуў, як яны гу ля юць у фут-
бол, ад ра зу за ха цеў ад мо вiц ца. 
Але штось цi мя не спы нi ла. Уя вi-
це, зга дзiц ца на пра па но ву, па да-
рыць лю дзям над зею, а праз паў-
та ры га дзi ны ад мо вiц ца — гэ та 
зу сiм не па-люд ску. Вось i па ча лi 
трэ нi ра вац ца, трэ нi ра вац ца i трэ-
нi ра вац ца... Я сам пе ра вуч ваў ся, 
бо пе рай шоў з вя лi ка га фут бо ла 
ў ма лень кi (у ка ман дзе па iн ва-
фут бо ле — 5 ча ла век, i пля цоў ка 
знач на мен шая. — Аўт.). Пе ра-
пра цоў ваў сiс тэ му трэ нi ро вак з 
улi кам цяж кiх за хвор ван няў хлоп-
цаў, ка рэк та ваў на груз кi. Бы ло 
цяж ка i з пе да га гiч на га пунк ту 
гле джан ня, бо ўсе па да печ ныя 
з роз ных га ра доў. Я мог кант ра-
ля ваць толь кi тых хлоп цаў, якiя 
зна хо дзi лi ся по бач. А iн шыя? 
Ска жуць, што ўсё доб ра, трэ нi-
ру юц ца, а на са мрэч прый шлi ў 
за лу, паў га дзi ны па га ня лi з мя-
чом... Але ж гэ та не трэ нi роў кi. 
Так што пры хо дзi ла ся i з та кiм 
зма гац ца.

— Як пра хо дзiў ад бор у ка-
ман ду?

— Бра лi толь кi тых, хто быў 
га то вы шмат трэ нi ра вац ца i па-
каз ваць вы нiк. Бо ся род кан ды-
да таў зна хо дзi лi ся i звы чай ныя 
гуль таi, якiя ха це лi ез дзiць на 
збо ры, каб прос та па кра са вац ца. 
Зра зу ме ла, што ад та кiх кад раў 
мы ад маў ля лi ся. Мая фi ла со фiя 
та кая: ча ла век па вi нен ве даць, 
ча го ён хо ча ад жыц ця. Цяж ка 
пра ца ваць i зай мац ца фут бо лам 
— та ды толь кi пра цуй, мо жаш 

су мя шчаць трэ нi роў-
кi i пра цу — та ды су-
мя шчай. Звы чай ны 
на ту раль ны ад бор. 
За тое я шчас лi вы за 
сва iх хлоп цаў, якiя 
ка лiсь цi пе ра адо ле лi 
гэ ты ад сеў i з якi мi мы 
прай шлi вель мi цяж-
кi шлях. Са праў ды iмi 
га на ру ся, бо ўсе яны 
атры ма лi вы шэй-
шую аду ка цыю, знай шлi пра цу, 
стварылі сем'i, на ра дзi лi дзя цей.

— Ваш улас ны прык лад 
шмат у чым паў плы ваў на па-
да печ ных?

— Хо чац ца так ду маць. З са-
ма га па чат ку да мо вi лi ся з хлоп-
ца мi, што я — трэ нер, а не па-
стух. Дыс цып лi на па вiн на быць 
ва ўсiм: на фут боль ным по лi i 
па-за яго ме жа мi, па стаў лен нi 
да мя не i да сва ёй сям'i.

НЕ БЯС ПЕЧ НЫ ЗА НЯ ТАК
— Ча му фут бол ся род лю-

дзей з хва ро ба мi зро ку не 
ўва хо дзiць у па ра лiм пiй скую 
пра гра му?

— Так скла ла ся, што наш вiд 
спор ту з са ма га па чат ку не з'яў-
ляў ся па ра лiм пiй скiм. Пла на ва-
ла ся, што да Алiм пi я ды ў Лон-
да не сi ту а цыя зме нiц ца. Але не 
спра ца ваў алiм пiй скi прын цып: 
на не ка то рых кан ты нен тах да гэ-
туль ня ма па доб ных фут боль ных 
ка манд — у Аф ры цы, на прык лад. 
За раз у па ра лiм пiй скую пра гра-
му ўва хо дзiць толь кi фут бол ся род 
та таль на сля пых. Але ў Бе ла ру сi 
гэ ты вiд не вель мi раз вi ты. Каб 
пра бiц ца на Па ра лiм пi я ду, збор-
ная па вiн на доб ра вы сту паць на 
кан ты нен таль ных i су свет ных пер-
шын ствах. А бе ла рус кая ка ман да 
ся род та таль на сля пых, на ма ёй 
па мя цi, толь кi раз удзель нi ча ла 
ў чэм пi я на це Еў ро пы. I больш я 
пра гэ тых хлоп цаў нi чо га не чуў. 
Ад куль? У нас жа не пра во дзiц ца 
чэм пi я нат кра i ны па фут бо ле ся-
род та таль на сля пых.

— А што да ты чыц ца чэм-
пi я на ту Бе ла ру сi па фут бо ле 
ся род лю дзей з асаб лi вас ця мi 
зро ку?

— Наш чэм пi я нат сла бее. Ра-
ней у iм вы сту па ла 12 ка манд, а 
за раз ледзь на бi ра ем пяць. Спра-
ва ў тым, што за кры ва ец ца шмат 
прад пры ем стваў, дзе пра цу юць 
iн ва лi ды, а дзi ця ча-спар тыў ных 
школ, у якiх зай ма юц ца дзе цi з 
асаб лi вас ця мi зро ку, уво гу ле ня-
ма. Ёсць шко лы-iн тэр на ты. Але 
баць кi iх на ву чэн цаў за ба ра ня-
юць сва iм сы нам на пра фе сiй-
ным уз роў нi зай мац ца фут бо лам. 
Гэ та, без умоў на, мож на зра зу-
мець. У гэ тых хлоп чы каў вель мi 
сур' ёз ныя за хвор ван нi, яны ў лю-
бы мо мант мо гуць стаць цалкам 
сля пы мi.

— Што мо жа змя нiць стаў-
лен не баць коў та кiх дзя цей да 
iн вас пор ту?

— Важ на зра зу мець, што праз 
спорт (на прык лад, фут бол, ва-
лей бол цi бас кет бол) та кiя дзе цi 
пра хо дзяць рэ абi лi та цыю — як 
са цы яль ную, так i фi зiч ную. Не-
здар ма ка жуць, што рух — гэ та i 
ёсць жыц цё. Але ма ла хто ду мае 
гэ так жа. Ча сам да во дзiц ца чуць, 
у тым лi ку i ад чы ноў нi каў, што 
iн ва лiд па вi нен ля жаць у ложку 
i нi чо га не ра бiць. Мне, як га лоў-
на му трэ не ру, якi па ма ку лiн ках 

збi раў сваю ка ман ду, крыўд на 
чуць па доб ныя сло вы.

У АД НЫМ ФЛА КО НЕ
— Рас ка жы це, як пра хо дзiць 

ваш трэ нi ро вач ны дзень?
— Трэ ба зра зу мець, што мы 

трэ нi ру ем ся та ды, ка лi нам вы-
дзя ля юць за лу. Час цей за ўсё 
гэ та ў во сем га дзiн ра нi цы цi ў 
дзе сяць ве ча ра. Уя вi це, фут ба-
лiст пра чы на ец ца, iдзе на пра цу, 
вяр та ец ца да до му, вя чэ рае — i 
ад праў ля ец ца на трэ нi роў ку. У 
вы нi ку да до му га ла ва ся мей ства 
вяр та ец ца апоў на чы. Жон ка не 
ба чыць му жа, дзе цi — баць ку. 
У гэ тым пла не я яшчэ вы кон ваю 
функ цыi ся мей на га псi хо ла га. 
Ня рэд ка да во дзiц ца ўга вор ваць 
жо нак ма iх фут ба лiс таў да зво-
лiць iм пра цяг ваць зай мац ца 
спор там. А бы ла б ней кая трэ-
нi ро вач ная ба за — не iс на ва ла 
б та кiх праб лем. Я ўжо не ка жу 
пра тое, што ў нас ня ма ўра-
чоў. Хлоп цы гу ля юць у фут бол 
з та кi мi цяж кi мi за хвор ван ня мi, 
ры зы ку юць стра тай зро ку, а на 
пля цоў цы ня ма мед пер са на лу! 
Так i атрым лi ва ец ца, што я i трэ-
нер, i ме не джар, i ўрач, i псi хо лаг 
— усё ў ад ным фла ко не.

— Вы па бы ва лi не на ад ным 
чэм пi я на це све ту i Еў ро пы, ба-
чы лi ка ман ды з iн шых кра iн. 
Стаў лен не да ва ша га вi ду спор-
ту ў Бе ла ру сi i за мя жой знач на 
ад роз нi ва ец ца?

— Без умоў на. Не ска жу, што 
за меж ныя ка ман ды ма юць больш 
сур' ёз ную пад трым ку ад дзяр жа-
вы. Ма быць, яна так са ма не вя-
лi кая, але... прос та iн шая. Там 
да па ма га юць iн вас парт сме нам 
не дзе ля ад маш кi, а дзе ля та го, 
каб яны ад чу ва лi ся бе роў ны мi 
ся род роў ных. У нас жа, па куль 
не аба б'еш усе па ро гi, пад трым кi 
не па ба чыш. А ча сам i за бе гi па 
ка бi не тах не да па ма га юць. На-
прык лад, сё ле та не знай шло ся 
срод каў, каб ад пра вiць ка ман ду 
на пла не тар нае пер шын ство. А 
мы ж рых та ва лi ся, трэ нi ра ва лi-
ся, пра во дзi лi рэ абi лi та цыю за 
ўлас ныя гро шы! Гэ та ўсё ад но, 
што па абя цаць сы ну цi да чцэ па-

езд ку на мо ра, а по тым ска заць: 
«Ты нi ку ды не па е дзеш». Слё зы, 
крыў да, не ра зу мен не. Але больш 
за ўсё я не ра зу мею, ча му пя цi ра-
зо вым чэм пi ё нам све ту да гэ туль 
не пры сво i лi зван ня за слу жа ных 
спарт сме наў кра i ны. Па за ко не 
на ле жыць! Мiж тым да ку мен ты 
на пры сва ен не гэ тых зван няў ужо 
два га ды ля жаць у Мi нiс тэр стве 
спор ту. Не ве даю, якi мi сло ва мi 
тлу ма чыць хлоп цам, ча му так ад-
бы ва ец ца.

— Так са ма вы трэ нi ру е це 
фут ба лiс таў з праб ле ма мi па 
слы ху...

— Так. За раз у мя не та кiх 40 
ча ла век. Ве да е це, пер шыя пяць 
ме ся цаў трэ нi ро вак ду маў, што 
з глуз ду з'е ду. Ка лi мае хлоп цы 
дрэн на ба чаць, але чу юць без 
праб лем, то гэ тыя фут ба лiс ты 
амаль нi чо га не чу юць i, ад па вед-
на, ма ла што ра зу ме юць. Спачат-
ку даво дзi ла ся лi та раль на ва дзiць 
iх за руч ку i на паль цах тлу ма-
чыць, як гу ляць у на па дзен нi, як 
дзей нi чаць у аба ро не. Я заў сё ды 
ка жу: не бы вае фут бо ла без па-
мы лак, як не бы вае i жыц ця без 
па мы лак. За раз мае но выя бай цы 
на рэш це па ча лi пе ра ма гаць. Дык 
у мя не ду ша спя вае!

КА МАН ДА БЕЗ 
БУ ДУ ЧЫ НI?

— Ад ной з праб лем iн ва-
фут бо ла вы на зы ва лi ад сут-
насць но ва га па ка лен ня спарт-
сме наў. Атрым лi ва ец ца, што ў 
ка ман ды ня ма бу ду чы нi?

— Ба ю ся, што так i ёсць. Мно-
гiм ма iм хлоп цам ужо за трыц-
цаць га доў. Коль кi яны яшчэ 
змо гуць зай мац ца фут бо лам на 
вы со кiм уз роў нi? Год, два, тры... 
А што по тым? Пе ра ем нi каў ня ма. 
Я ўжо ка заў, што баць кi не ах-
вот на ад пус ка юць сва iх дзя цей у 
пра фе сiй ны спорт. Але тут спра-
ва яшчэ i ў тым, што ў су час ных 
дзя цей — iн шыя iн та рэ сы: кам-

п'ю та ры, ма бiль ныя тэ ле фо ны, 
план шэ ты. Фi зiч ная куль ту ра 
ўжо не тое што на дру гiм пла не... 
доб ра, ка лi не на дзя ся тым! I гэ та 
да ты чыц ца як зда ро вых дзя цей, 
так i тых, хто мае не ка то рыя аб-
ме жа ван нi.

— Рас ка жы це, ка лi лас ка, 
цi атрым лi вае ва ша ка ман да 
спон сар скую да па мо гу?

— Так. Свет усё ж та кi не без 
доб рых лю дзей. Але ха чу ска-
заць, што нас пад трым лi ва юць не 
толь кi буй ныя прад пры ем ствы. 
У апош нi час ка ман дзе шмат да-
па ма га ла Бе ла рус кая фе дэ ра-
цыя фут бо ла, за што асоб на «вя-
лi кi дзя куй» бы ло му прэ зi дэн ту 
фе дэ ра цыi Ге на дзю Мi ка ла е вi чу 

Ня вы гла су. Нам аплач ва лi пе ра-
ез ды-пе ра лё ты на спа бор нiц твы, 
да ва лi су тач ныя, на лi ча лi прэ мii. 
Што да ты чыц ца спон сар скай 
пад трым кi, то яна ёсць. Хтось цi 
ку пiць не каль кi мя чоў, хтось цi — 
кам плект фор мы. З экi пi роў кай 
нам вель мi да па ма гае кам па нiя 
«Umbro». Атрым лi ва лi са дзей нi-
чан не ад «Мак до наль дса». Яны 
вы да ва лi та ло ны на хар ча ван не, 
i хлоп цы маг лi там без праб лем 
абе даць. Але, без умоў на, пад-
трым ка маг ла б быць больш 
ад чу валь най. Ве да е це, у мя не 
шмат пра ек таў i за ду мак, бы лi 
б толь кi маг чы мас цi для iх рэа лi-
за цыi. На прык лад, я шмат ез джу 
па Мiн скай воб лас цi, пра вод жу 
май стар-кла сы i та ва рыс кiя мат-
чы для дзя цей-сi рот, на ву чэн цаў 
iн тэр на таў для iн ва лi даў. Зра-
зу ме ла, што ўсё гэ та за ўлас ны 
кошт. За раз я ма ру аб тым, каб 
знай сцi не абы яка ва га ча ла ве ка, 
якi б мог, на прык лад, апла цiць 
транс парт, каб на ву чэн цы мiн-
скай шко лы iн ва лi даў па зро ку 
цi па слы ху маг лi б з'ез дзiць у 
Грод на i сыг раць та ва рыс кi матч 
з мяс цо вы мi хлоп ца мi. Гэ та ж па-
пу ля ры за цыя фут бо ла!

«РАБ ЛЮ ЛЮ ДЗЕЙ 
ШЧАС ЛI ВЫ МI!»

— На пэў на, не па мы лю ся, 
ка лi ска жу, што ў ва шай ка ман-
ды, во пыт най i ты ту ла ва най, 
ёсць свае заў зя та ры?..

— Без умоў на, ёсць. Па-першае 
ўсё дзя ку ю чы та му, што мы ўжо 
на пра ця гу шас цi га доў пры ма ем 
удзел у чэм пi я на це го ра да ся род 
зда ро вых лю дзей. I ка ман да там 
не на апош нiх ро лях. Ка лi ў пер-
шын стве ўдзель нi ча юць 33 дру-
жы ны, то мае хлоп цы зай ма юць 
тры нац ца тае мес ца. Па-дру гое, 
за сям нац цаць га доў iс на ван ня ў 
ка ман ды, вя до ма, з'я вi лi ся сяб ры. 
Ка лi мы пры яз джа ем на спа бор-
нiц твы, нас па зна юць, не ка то рыя 
на ват па-доб ра му зайз дрос цяць, 
што ка ман да без ней кiх фан тас-
тыч ных умоў да бi ва ец ца та кiх 
пос пе хаў.

— Атрым лi ва е це за да валь-
нен не ад та го, чым зай ма е це-
ся?

— Яшчэ як! Ве да е це, ня гле-
дзя чы на ўсе цяж кас цi i пе ра-
шко ды, я шчас лi вы трэ нер. Бо 
за гэ тыя га ды бы ло шмат мо ман-
таў, ка лi пры хо дзi ла ра зу мен не, 
што ўсё не здар ма. На прык лад, 
ка лi за кан чва ец ца матч i мы ста-
но вiм ся чэм пi ё на мi све ту цi Еў-
ро пы. У гэ тыя хвi лi ны я гля джу 
кож на му ў во чы. Вы б ба чы лi, 
як яны блi шчаць! Ня ма нi я кiх 
праб лем, хва роб, толь кi вя лi кая 
ра дасць i асэн са ван не та го, што 
ты НАЙЛЕП ШЫ.

— Тым не менш пры хо дзiц-
ца спус кац ца з ня бё саў на 
зям лю — да цяж кас цяў, пе ра-
шкод i не па ра зу мен ня. Ад куль 
бя руц ца сi лы i жа дан не пра цяг-
ваць зай мац ца гэ тай ня лёг кай 
спра вай?

— Я не ве даю. Вось та кi я. 
Пра чы на ю ся ра нi цай i ад ра зу 
па чы наю ду маць, дзе знай сцi ля-
чэн не для хлоп цаў, як зда быць 
пля цоў ку для трэ нi ро вак... Але я 
пра цую не прос та так. Пра цую, 
каб ра бiць лю дзей шчас лi вы мi. 
I са праў ды не ра зу мею, ча му лю-
дзi раз ву чы лi ся ра бiць ад но ад-
на му да бро.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Ана толь УСЕ НКА:

«ФУТ БО Л, ЯК I ЖЫЦ ЦЁ,
НЕ БЫ ВАЕ БЕЗ ПА МЫ ЛАК»

У фут бо ле ёсць трэ не ры звы чай ныя, 
а ёсць — унi каль ныя, якiх па ўсiм бе лым 
све це адзiн кi. Га лоў ны трэ нер бе ла рус кай 
збор най па мi нi-фут бо ле ся род iн ва лi даў 
па зро ку Ана толь Iва на вiч Усе нка — адзiн 
з та кiх спе цы я лiс таў. Ён не ўтой вае, што ўжо 
даў но мог бы пра ца ваць за мя жой, але, ра зам 
з тым, не мо жа ўя вiць, як за ста нец ца без 
сва iх па да печ ных — пя цi ра зо вых чэм пi ё наў 
све ту i ча ты рох ра зо вых чэм пi ё наў Еў ро пы! 
Су стрэ чу з ка рэс пан дэн там «Звяз ды» 
Ана толь Iва на вiч па чаў з чы тан ня цу доў на га 
вер ша, якi на пi саў на шым ты ту ла ва ным 
фут ба лiс там адзiн заў зя тар ка ман ды. Верш пра 
тое, што га лоў нае ба чыц ца сэр цам, а не ва ча мi…
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Усе нка Ана толь Iва на вiч — на ра дзiў ся 14 чэр ве ня 1948 го да.
Скон чыў Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт фi зiч най куль ту ры 

i Вы шэй шую шко лу трэ не раў (Маск ва).
Га лоў ны трэ нер бе ла рус кай збор най па мi нi-фут бо ле ся род iн-

ва лi даў па зро ку — пя цi ра зо вых чэм пi ё наў све ту (1998 г., 2002 г., 
2004 г., 2007 г., 2011 г.) i ча ты рох ра зо вых чэм пi ё наў Еў ро пы (2001 г., 
2007 г., 2009 г., 2012 г.)

Чэм пi ён СССР 1982 г., брон за вы пры зёр чэм пi я на ту СССР-1983 
у скла дзе «Ды на ма» (Мiнск).

За слу жа ны трэ нер Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
Га на ро вы гра ма дзя нiн Пу ха вiц ка га ра ё на.
Уз на га ро джа ны Ор дэ нам Па ша ны, ме да лём НА Ка «За вы дат ныя 

за слу гi», лаў рэ ат прэ мii «Гор дасць на цыi».

«ЗА ЛЮС ТЭР'Е-2013».
У Док шыц кім ра ё не прай шоў аб лас ны фес-
ты валь тэ ат раль на га мас тац тва для дзя цей 
з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця «За-
люс тэр'е».

Га на ро вым гос цем свя та ста ла сям'я Кар лэц ці 
з Іта ліі, якая ўжо даў но сяб руе з ін тэр на там, да па-
ма гае вы ха ван цам у якас ці ме цэ на таў. На прык лад, 
яны ста лі спон са ра мі гэ та га тэ ат раль на га кон кур су. 
Ці ка ва, што ў ся бе на ра дзі ме Джа ва ні і Гая Кар лэц-
ці так са ма ма юць ста сун кі з «не звы чай ны мі» дзець-
мі — пра цу юць у фір ме, якая зай ма ец ца ака зан нем 
са цы яль ных па слуг. Ра зам з італь ян скі мі дзець мі 
ста вяць спек так лі, ро бяць кі на філь мы... Да рэ чы, 
пад час «За люс тэр'я» яны прэ зен та ва лі свой фільм, 
які быў зроб ле ны на лон дан скай Алім пі я дзе.

Ці ка ва, што на фэс це вы сту пі лі і бы лыя вы ха ван-
цы шко лы-ін тэр на та, а так са ма пе да го гі. А ўла даль-
ні ка мі І-й прэ міі ся род кан кур сан таў ста лі ма лень кія 
ак цё ры з Ба гу шэў ска.

«НА ВАЙ НЕ ЯК НА ВАЙ НЕ»
У Ра сон скім ра ё не рых ту юц ца да пра вя дзен-
ня фес ты ва лю сель ска га ту рыз му «За бор скі 
фэст». Што год гэ ты фес ты валь збі рае дзя сят-
кі ўдзель ні каў і гас цей не толь кі з Бе ла ру сі, 
але і з кра ін да лё ка га за меж жа. «За бор скі 
фэст» стаў свое асаб лі вым брэн дам Бе ла ру сі. 
Пра яго ве да юць на ват за акі я нам.

— Сё ле та фэст ад бу дзец ца 29 чэр ве ня. У яго 
рам ках бу дзе пра ве дзе ны кір маш ра мёст ваў, на 
якім ула да ры ся дзіб, а так са ма прад стаў ні кі да моў 
ра мёст ваў, на род ныя май стры змо гуць рэа лі за ваць 
та ва ры і пра дук ты ўлас най вы твор час ці, — па ве да-
міў Вік тар ЯР ШОЎ, стар шы ня гра мад ска га са ве та 
па раз віц ці аг ра эка ту рыз му Ві цеб скай воб лас ці. 
— Для гас цей і ўдзель ні каў фес ты ва лю бу дзе ар га-
ні за ва на тэ ат ра лі за ва нае прад стаў лен не «На вай не 
як на вай не» — у му зеі пар ты зан ска га по бы ту.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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