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ПРЭЧ РУЦІНУ!

Воль ны часВоль ны час

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».) 

КА ЛІ ВЯР ТА ЮЦ ЦА 
БУС ЛЫ, 

З'ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА 
НА ДЗЕЯ...

Ле ген ды і зна ём ства з Та ма шом
Дру гі дзень па чаў ся ра ман тыч на — з су стрэ чы сві тан ня 

ка ля зам ка. Да рэ чы, з ім, «Бе лым Ко ве лем», звя за на не каль-
кі ле генд. Па вод ле ад ной з іх, іс ну юць пад зем ныя ха ды, якія 
звяз ва юць за мак, кас цёл, царк ву і цяг нуц ца аж но да Ор шы. 
Яны на столь кі вя лі кія, што ка ра ле ва Бо на Сфор ца пра яз джа-
ла па іх на за прэ жа най трой цы. А яшчэ ста рыя лю дзі ка жуць, 
што ка лісь ці ў Сма ля нах ся лі ла ся шмат бус лоў. Але ад ной чы 
нех та па чаў па іх стра ляць. З тых ча соў бус лы ля та юць над 
мяс тэч кам, але ні ко лі тут не гняз ду юц ца. І са праў ды, мы не 
ўба чы лі тут ні вод най бус лян кі.

Ця гам дня ра ман ты кі па ме не ла. На гэ ты раз я вы пра ві ла ся 
ў ка ман дзе з дзвю ма дзяў ча та мі вы ву чаць... мяс цо выя мо гіл-
кі. З ча сам па ха ван ні раз бу ра юц ца і зні ка юць, а між тым яны 
з'яў ля юц ца каш тоў ным ма тэ ры я лам для вы ву чэн ня гіс то рыі 
мяс цін і асоб ных лю дзей.

Да сле да ван не мо гі лак зво дзі ла ся да стро гай сіс тэ мы. 
Тэ ры то рыя бы ла па дзе ле на на квад ра ты, кож на му ва лан цё ру 
пры зна чаў ся свой. Не аб ход на бы ло апі саць усе над ма гіл лі, 
ука заў шы ну мар квад ра та, рад, па рад ка вы ну мар па ха ван-
ня, пе ра пі саў шы ўсе звест кі з пом ні ка і сфа та гра фа ваў шы 
яго. Боль шасць па ха ван няў су час ныя, але бы ло і не каль кі 
пом ні каў, да та ва ных ХІХ ста год дзем. На іх поль скія над пі сы 
амаль сцер лі ся, і да во дзі ла ся пра во дзіць па іх крэй дай, каб 
лі та ры хоць кры ху пра сту пі лі...

Да рэ чы, на мо гіл ках у Сма ля нах па ха ва ны зна ка мі ты па эт 
Та маш Зан. Мы па спра ба ва лі на ват вый сці з ім на кан такт 
(вя до ма, жар ту ю чы), і як жа здзі ві лі ся, ка лі з-за пом ні ка вя-
лі ка му фі ла ма ту вый шаў... шэ ры кот. Ён ла шчыў ся да нас, 
з апе ты там еў каў ба су з бу тэрб ро даў і за гэ та на ват га то вы 
быў ад гу ка цца на імя Та маш.

Пай шлі па ка су, а знай шлі «скар бы»
Ас тат ні час зна-

хо джан ня ў лет ні ку 
я пры свя ці ла апра-
цоў цы за пі саў гу-
та рак з мяс цо вы мі 
жы ха ра мі. Ся род іх, 
да рэ чы, ёсць і са-
праўд ныя края знаў-
цы-ама та ры. Так, 
пай шоў шы ўдва іх з 
ке ра міс там Іва нам 
Да шко вым шу каць 
ка су, мы на тра пі-
лі на ста ла га ве ку 
муж чы ну, які ўра зіў 
нас сва ёй фе на ме-
наль най па мяц цю і 
ве дан нем гіс то рыі 
свай го краю.

Но вы зна ё мы 
па вёў нас у га раж і 
па ка заў свае «скар-
бы» — рэ льеф ную 
каф лю і ча рап кі ад 
глі ня на га по су ду, 
зной дзе ныя ка ля 
зам ка. У ке ра міс та 
Іва на аж но во чы за га рэ лі ся ад та ко га ві до ві шча.

Уво гу ле жы ха ры ў Сма ля нах над звы чай вет лі выя і доб-
ра зыч лі выя. Ні ра зу не ад мо ві лі нам у да па мо зе, ах вот на 
дзя лі лі ся ўспа мі на мі, час та ва лі ўраджаем са сва іх ага ро даў. 
Вель мі шка да бы ло з'яз джаць ад та кіх цу доў ных лю дзей. Не 
ха це ла ся так хут ка раз віт вац ца з мяс тэч кам, з пры га та ва най 
на вог ні шчы прос тай, але та кой смач най ежай, з пес ня мі, якія 
спя ва лі па ве ча рах...

...А ра ні цай у дзень ад' ез ду я па ба чы ла на зам ка вай ве-
жы... двух бус лоў! І ў сэр цы за ра дзі ла ся на дзея: ма быць не-
да рэм на мы пры еха лі сю ды. І, маг чы ма, у хут кім ча се бус лы 
зноў вер нуц ца ў Сма ля ны.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. Фо та Лі за ве ты ДУ БІН ЧЫ НАЙ.

Ар шан скі ра ён.

Чым за няць сы на аль бо дач ку, 
акра мя школь ных ці «сад ко вых» 
спраў, — ча сам вель мі цяж кая 
ды ле ма. Баць коў не па ко іць мно-
гае. Кі раў ні кі не ка то рых ста ліч-
ных гурт коў і сек цый па спра ба ва-
лі да па маг чы ра за брац ца ў гэ тых 
пы тан нях.

«Дрэс-код» 
для «Грын-па ці»

...На дзяў ча тах-пад лет ках — су кен-
кі, хіт ра скро е ныя з ка вал каў меш ка-
ві ны, ста рых джын саў рэ чаў, ба бу лі-
ных сві та раў і ін шых рэ чаў. Гіс то рыю 
іх «іс на ван ня» ў скла дзе той ці ін шай 
су кен кі не раз га да еш без ста рон няй 
да па мо гі. Та му звяр та ю ся да Ма ры ны 
Лі у шы най, кі раў ні ка аб' яд нан ня па ін та-
рэ сах пад наз вай «Эка-арт», якое ўжо 
адзі нац цаць га доў пра цуе пры Мін скім 
дзяр жаў ным ту рысц ка-эка ла гіч ным 
цэнт ры дзя цей і мо ла дзі і спе цы я лі зу-
ец ца на гэ тым.

— Вось гэ та быў не ка лі ка жух з 
тру сі на га фут ра, — па каз вае Ма-
ры на Аляк санд раў на на дэ та лі не-
ка то рых су ке нак. — Зда ва ла ся б, 
у ка лек цыі эка ла гіч на га адзен ня 
пад наз вай «Грын-па ці» фут ра вы-
ка рыс тоў вац ца не па він на, але ж 
тут зу сім ін шая спра ва, бо мы ўзя лі 
ста ры ка жух.

Па сло вах су раз моў цы, у ства-
рэн ні эка-ка лек цый удзель ні ча юць 
не толь кі дзяў ча ты, але і хлоп цы, 
якія з за да валь нен нем зай ма юц-
ца ў аб' яд нан ні па ін та рэ сах. Пра-
ца па чы на ец ца з ней кай ідэі, якая 
звы чай на на ра джа ец ца спан тан на 
і аб мяр коў ва ец ца ўсі мі ўдзель ні-
ка мі гурт ка. Пас ля дзе ці ідуць па 
да мах і... вы зва ля юць сваё жыт ло 
ад уся го не па трэб на га.

— На пад рых тоў ку ад ной ка лек-
цыі мы звы чай на тра цім ме ся цы 
тры. І дзе ці, як пра ві ла, з вя лі кім 
эн ту зі яз мам пе ра тва ра юць ста рое 
ў но вае, — рас каз вае Ма ры на Лі-
у шы на.

Вы ха ван цы «Эка-арт» ства ра-
юць не толь кі адзен не, а яшчэ, 
на прык лад, цац кі і ча ма да ны. Ві-
да воч на, та кі за ня так па тра буе вы-
на ход лі вас ці і за хоп ле нас ці.

Ру кі ўго ру!
Па мя та е це за меж ныя мо ла-

дзе выя філь мы пра шко лу, у якой 
аба вяз ко ва ёсць ней кая спар тыў ная 
ка ман да і гру па пад трым кі — дзяў ча-
ты-чыр лі да ры, што заўж ды з за па лам 
тан цу юць, па ды ма ю чы ўго ру пух на тыя 
пам по ны? Ме на ві та пра ка ман ду «Лі-
дар» са ста ліч най шко лы № 212 хо чац-
ца за раз кры ху рас ка заць.

За пры га жос цю і лёг кас цю, якія ад-
чу ва юц ца, ка лі гля дзіш на вы ха ва нак 
ка ман ды, ха ва ец ца на са мрэч шмат на-
ма ган няў. У ка ман дзе дзяў ча ты дзе-
ляц ца на тры ўзрос та выя ка тэ го рыі: 
ма лод шую, ся рэд нюю і ста рэй шую. 
Са мыя ма лень кія вы ха ван кі ву чац ца 
ў трэ цім кла се.

— У прын цы пе, каб прый сці зай-
мац ца да нас, па трэб на перш за ўсё 
жа дан не дзі ця ці. Ка лі ў да лей шым бу-
дзе ста ран не на трэ ні роў ках, то ўсё 
атры ма ец ца, — рас па вя ла кі раў нік ка-
ман ды Тац ця на Ка ва лё ва.

Па коль кі чыр лі дынг — гэ та су куп-

насць акра ба ты кі, гім нас ты кі і ха рэа-
гра фіі, то зай мац ца да во дзіц ца ўсім. 
Але, па рас по ве дах Тац ця ны, яе вы ха-
ван кі ўзмоц не на зай ма юц ца най перш 
ха рэа гра фі яй. Як вя до ма, вы ступ лен-
ні чыр лі да раў уклю ча юць і скла да ныя 
акра ба тыч ныя кам па зі цыі, і гім нас-
тыч ныя тру кі, але ў вы ні ку гэ та ўсё ж 
за вер ша ны і дас ка на ла па стаў ле ны 
та нец.

Дзя цін ства «па пра ві лах»
У ста лі цы ёсць мес ца, дзе дзя цей 

мо гуць на ву чыць ас но вам бяс печ най 
жыц ця дзей нас ці. Гэ та цэнтр «Бяс печ-
нае дзя цін ства», які пра цуе на ба зе 
Мінск ага дзяр жаў на га па ла ца дзя цей 
і мо ла дзі.

— Мож на, я пер шы! — пра дзі раў-
ся хлап чук га доў шас ці праз на тоўп 
да стэн да, дзе пра ца ва лі ва лан цё ры 
«Бяс печ на га дзя цін ства», пра па ноў ва-
ю чы па ка тац ца на дзі ця чым трак та ры 
па ім пра ві за ва най да ро зе з са праўд ны-
мі зна ка мі, раз мет кай і пе ша ход ны мі 
пе ра хо да мі.

Са мыя ма лень кія вы ха ван цы цэнт-
ра «Бяс печ нае дзя цін ства», трох- і ча-
ты рох га до выя дзе ці, ву чац ца пра ві лам 
бяс печ най жыц ця дзей нас ці з да па мо-
гай гуль ні. На ват гур ток для іх на зы-
ва ец ца па-ка зач на му: «Та ра пыж ка вы 
па да рож жы».

Ці ка ва бы ло да ве дац ца, што ёсць 
на столь ныя гуль ні пад наз вай «Я ва-
дзі цель» і Я «вы ра та валь нік». З да-
па мо гай рас кла дзе ных на ста ле карт 
і фі шак мож на «па спра ба ваць ся бе» ў 
гэ тых ро лях.

Дзе ці 4-6 га доў спа сці га юць усе не-
аб ход ныя пра ві лы ў гурт ку пад наз вай 
«Адзін до ма», а з 7 га доў мож на сме-
ла іс ці ў юныя ін спек та ры да рож на га 
ру ху.

Шпа гат — спра ва ча су
...Ма лень кія вы ха ван кі шко лы алім-

пій ска га рэ зер ву імя Ла ры сы Гер ма-

наў ны Га дзі е вай здзіў ля юць сва ёй 
спрыт нас цю і гнут кас цю, то ся да ю чы 
на шпа гат, то вы гі на ю чы ся ў ней ма вер-
ны «мос цік». З зайз драс цю гля дзім на 
гэ та і га да ем: з та кім та лен там трэба 
на ра дзіц ца ці маг чы ма «зда быць» яго 
з да па мо гай трэ ні ро вак?..

— Са сва ёй прак ты кі ма гу ска заць, 
што пры на леж ным цяр пен ні і ста ран ні 
гнут касць у дзяў чын кі мож на раз віць, 
— па дзя лі ла ся сак рэ там трэ нер Аляк-
санд ра Да кі мо віч.

Па сло вах Аляк санд ры Ві таль еў ны, 
най леп шы ўзрост для пры хо да ў гім-
нас ты ку — 4-5 га доў. Нель га ска заць, 
што ма ле ча ад ра зу за хап ля ец ца гэ тым 
за ня ткам.

— Ка лі на бі раю гру пу, то перш за 
ўсё су стра ка ю ся з баць ка мі і тлу ма чу 
ім, што па ло ва ад каз нас ці за пос пех 
іх дзя цей да пэў на га ча су ля жыць на іх 
пля чах, — рас каз вае Аляк санд ра Да-
кі мо віч. — Тут вя лі кае зна чэн не мае 
на стой лі васць. Бо дзе ці ў пер шыя дні 
звы чай на па чы на юць скар дзіц ца: маў-
ляў, цяж ка, ба лю ча, больш ні ко лі ту ды 

не пай ду. Я раю баць кам не пад-
да вац ца.

Пер шым ча сам дзяў чат кі хо-
дзяць на за ня ткі не каль кі ра зоў 
на ты дзень. Але ўжо праз год-
два за ня ткі ста но вяц ца што дзён-
ны мі. Пры клад на ў гэ ты пе ры яд 
звы чай на зні кае і не аб ход насць 
вес ці дзяў чы нак у гім нас тыч ную 
за лу «пад пры му сам».

Моц ныя це лам — 
моц ныя ду хам

...Хлоп цы ў бак сёр скіх паль-
чат ках вы гля да юць гроз на. На-
ват і не ве да еш, з ча го па чы наць 
з імі раз мо ву.

— Вы што, да нас зай мац ца? 
— ці ка віц ца ды рэк тар дзі ця ча-
юнац кай спар тыў най шко лы 
алім пій ска га рэ зер ву № 7 Мі-
ка лай Тыч ко і ад ра зу аб вяр гае 
маё мер ка ван не пра тое, што 
адзі на бор ства мі ці ка вяц ца пе-
ра важ на хлоп цы. Кры ху па вод-
даль ста яць дзяў ча ты, так са-
ма вы ха ван кі гэ тай ста ліч най 
спар тыў най шко лы. Апра ну тыя 
ў кі ма но, яны тры ма юць у ру-
ках мя чы і спе цы яль ныя ба я-
выя кіі.

12-га до вая Ксе нія Аба ку ма ва 
вы хо дзіць на ды ван і па каз вае 

та кія цу ды спры ту, хут ка пе ра мя шча-
ю чы ся ў пра сто ры і ма ха ю чы кі ем, 
што на ват не па спя ва еш за ўва жыць, 
у якія мо ман ты яна кра на ла ся зям лі. 
Гэ та ўшу. А Ксе нія ў свае 12 га доў ужо 
па спе ла стаць чэм пі ён кай Еў ро пы ў 
сва ёй уз рос та вай гру пе.

— Для та го, каб зра зу мець, ці змо-
жа ча ла век па каз ваць доб рыя вы ні кі ў 
адзі на бор ствах, па тра бу ец ца больш за 
5 га доў за ня ткаў, — рас па вёў Мі ка лай 
Тыч ко. — Толь кі па 14—15-га до ва му 
спарт сме ну ўжо мо жна зра зу мець, на 
што ён бу дзе здоль ны ў бу ду чым.

На ад ны ві ды адзі на бор стваў пры-
ма юць дзя цей ужо з 6-га до ва га ўзрос-
ту, на ін шыя — з 10 га доў. У ДЮС ШАР 
№ 7 мож на, акра мя бок са і ўшу, ава-
ло даць сак рэ та мі воль най ба раць бы, 
дзю до і тай ска га бок са.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

ВЫ БРА ЛІ ГУР ТОК? ЦЯ ПЕР УСЁ «ОК»!

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

— Я ска заў бы, што гэ-
тая іні цы я ты ва не да стат ко ва 
пра ду ма на. Мож на зра зу-

мець, ча му за меж ная мо ва 
ста не аба вяз ко вай: на ша 
кра і на ця пер кан ку ры руе на 

між на род ных рын ках, боль-
шасць да ку мен та цыі вя-
дзец ца на за меж най мо ве, 
та му вель мі важ на ве даць 
хоць бы ад ну за меж ную мо-
ву. Гэ та ты чыц ца і ба ле рын, 
і ін жы не раў. Ад нак аба вяз-
ко вы АДЭ па фі зі цы толь кі 
на шко дзіць твор чым і гу ма-
ні тар ным ВНУ, чые абі ту-
ры ен ты не схіль ныя да дак-
лад ных на вук, — па дзя ліў-
ся сва ім ба чан нем сі ту а цыі 

Ігар Ра ма рэн ка. — Як быць 
з бу ду чы мі гу ма ні та ры я мі, 
якія не збі ра юц ца звяз ваць 
сваё жыц цё з фі зі кай? Ка-
лі мы ўвя дзём у да чы нен ні 
да іх нор му па аба вяз ко вай 
зда чы эк за ме ну па фі зі цы, 
то ёсць ры зы ка, што вя лі-
кая коль касць та ле на ві тых 
ма ла дых лю дзей не змо жа 
ні ко лі па сту піць у ад па вед-
ныя ВНУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па ра ле ліПа ра ле лі За меж ная мо ва — За меж ная мо ва — 
для балерын і інжынераў?для балерын і інжынераў?

Рэк тар Мас коў ска га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 
Ігар Ра ма рэн ка на зваў не пра ду ма най ідэю зра-
біць фі зі ку аба вяз ко вым прад ме там пры зда чы 
адзі на га дзярж эк за ме ну. Та кую пра па но ву агу чыў 
на мес нік кі раў ні ка ка мі тэ та Дзярж ду мы па на ву цы 
Мі ха іл Дзег ця роў. Дэ пу тат вы сту піў так са ма су-
праць ран няй спе цы я лі за цыі школь ні каў, бо, па яго 
мер ка ван ні, гэ та мо жа пе ра шко дзіць рас крыц цю 
та лен таў мо ла дзі.

Ад ле ген дар на га «Бе ла га Ко ве ля» 
за ста ла ся ад на ве жа.

Аляк сандр Мі ка ла е віч шмат ве дае 
пра род ныя Сма ля ны.


