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Мас тац тва з ба лон чы каМас тац тва з ба лон чы ка

ZUMBAМАНІЯ. 
ХУТ КА І Ў ВА ШЫМ 

ГО РА ДЗЕ!
У 1990-я га ды ў со неч най Ка лум біі Аль бер та Пе рэс, ужо 

су свет на вя до мы фіт нес-ін струк тар, за быў ся ўзяць з са бой 
му зыч ны дыск для пра вя дзен ня за ня ткаў, у су вя зі з чым яму 
да вя ло ся ска рыс тац ца ты мі кам па зі цы я мі, якія бы лі пад ру кой. 
Ме на ві та так і па чаў свой тры ум фаль ны рух па пла не це но вы 
кі ру нак фіт не су — зум ба. Гэ тую гіс то рыю вам рас па вя дзе лю-
бы тан цор-па чат ко вец.

«Зум ба» ў пе ра кла-
дзе з анг лій скай (Zumba) 
— тан ца валь ная фіт нес-
пра гра ма, ас но вай якой 
з'яў ля ец ца рыт міч ная му-
зы ка. Га ра чыя саль са або 
рэ ге тон ні ко га не па кі нуць 
на мес цы.

Пад час за ня ткаў ар га-
нізм атрым лі вае на груз-
ку роз най сту пе ні ін тэн-
сіў нас ці, што да зва ляе 
спаль ваць за трэ ні роў ку 
ад 500 да 1000 ка ло рый. 
Ці гэ та не вы дат на?

Сён ня зум ба — вель-
мі па пу ляр ны ў Аме ры цы 
і Еў ро пе рух. У Бе ла ру сі 
яшчэ не мно гія ве да юць 
аб гэ тай тан ца валь най 
пра гра ме, ад нак коль-
касць яе пры хіль ні каў 
па ста ян на рас це.

«Дзя ку ю чы пра ста це 
ру хаў уся го за ад ну трэ ні роў ку кож ны мо жа на ву чыц ца асноў ным 
кам бі на цы ям. У тан цо раў па вы ша ец ца са ма ацэн ка і ўзды ма ец ца на-
строй!» — дзе ліц ца з на мі Але на Пруд ні ка ва, пер шы сер ты фі ка ва ны 
фіт нес-ін струк тар між на род на га кла са па зум ба ў Бе ла ру сі. Але на 
пра цуе ў на ва по лац кім фіт нес-цэнт ры. Пер шы раз яна да ве да ла ся аб 
гэ тай пра гра ме ў 2011 го дзе на фіт нес-кан вен цыі ў Маск ве. Ка лі зай-
гра ла му зы ка і ін шыя ін струк та ры па ча лі тан ца ваць, Але на зра зу ме ла, 
што яе клі ен там гэ та спа да ба ец ца. Та му ў сту дзе ні 2012 го да яна зноў 
па еха ла ў Маск ву, дзе пра во дзі ла ся пер шае на ву чан не зум ба, і ста ла 
са праўд ным «фа на ты кам» гэ та га кі рун ку.

Са праўд ны ін струк тар зум ба заў сё ды поў ны энер гіі. Ён за ра джае 
гру пу не су ціш най пра гай ак тыў на га жыц ця. Зна хо дзіць да кож на га 
ін ды ві ду аль ны па ды ход, да па ма гае па ра дай (на прык лад, па пра віль-
ным хар ча ван ні) і ары ен туе на пос пех. Доб ры трэ нер заў сё ды ў кур се 
апош ніх фіт нес-рас пра цо вак. Ён пры мае ўдзел у се мі на рах і кан вен цы-
ях. Фіт нес — гэ та яго лад жыц ця, а не пра ца! Усё вы шэй пе ра лі ча нае 
мож на ска заць пра Але ну Пруд ні ка ву.

Як яна рас ка за ла, вя лі кая ўва га пры на ву чан ні ін струк та раў на-
да ец ца тэ о рыі: ас но вам ана то міі, фі зі я ло гіі, траў ма та ло гіі. Каб пра-

віль на даць кар дыя на груз ку і 
да па маг чы ча ла ве ку да біц ца 
па стаў ле най мэ ты без шко ды 
для зда роўя, ква лі фі ка ва ны 
ін струк тар аба вя за ны ве даць, 
як функ цы я нуе ар га нізм ча ла-
ве ка. Па сло вах Але ны, зум ба 
пры цяг вае лёг кас цю і ства рае 
ат мас фе ру, у якой кож ны ча-
ла век у кам па ніі не зна ё мых 
яму лю дзей ад чу вае ся бе 
«сва ім».

«Кам бі на цыя энер ге ты-
кі і му зы кі, за да валь нен ня і 
шчас ця на строй вае не зна ё-
мых лю дзей на агуль ны лад, 
тым са мым зблі жа ю чы і да-
па ма га ю чы зно сі нам, — ка жа 
Але на. — Ах вот ных зай мац ца 
гэ тай тан ца валь най пра гра-
май вель мі шмат. Хто прый-
шоў адзін раз, вяр та ец ца зноў 
і зноў!»

Па сту по ва зум ба ста но-
віц ца ўсё больш па пу ляр най 

у на шай кра і не. Ка лі вы яшчэ не на за ня тку па зум ба, то бя ры це 
спар тыў ную фор му і бя жы це на трэ ні роў ку, дзе вас ча ка юць за-
рад ста ноў чай энер гіі і доб ры на строй! Па шу кай це зум ба ў сва ім 
го ра дзе!

Настасся ПАД ПО РА, 
ву ча ні ца ся рэд няй шко лы №7 г. На ва по лац ка.

Мой род ны го рад... Ве чар, гу-
чыць му зы ка. Я гу ляю па ву-
лі цах, за зі раю ў віт ры ны, мяр-
кую, у якую з ка вяр няў мож-
на за ві таць, каб па ся дзець у 
крэс ле за сто лі кам з ку бач кам 
ка вы і па ма рыць. Але не... Май-
ская кве цень ва біць пры ем ным 
во да рам. Ча му б не пай сці на 
тэ ры то рыю на шай зна ка мі тай 
сель гас ака дэ міі і не ўба чыць 
са праўд ную пры га жосць? За-
раз вяс на. А там так цу доў на! 
Ад чы няю бра му, дзе ўзвы -
ш аец ца ад мыс ло вая ар ка. І 
вось ён, цуд! Парк аздоб ле ны 
ма ла дой зелянінай. Уды хаю 
чыс тае, праз рыс тае па вет ра. 
Уз ды ма ю ся на па го рак, а там 
па чы на юц ца да мы, якія з'яў ля-
юц ца свед ка мі даў ні ны.

На пры ступ ках ад на го з іх по-
зірк мой спы ніў ся. Дом па та нае ў 
пры го жай кве це ні, а на пры ступ ках 
ся дзіць ча ла век і спа кой на чы тае 
ча со піс. Пы та ю ся ў ся бе: «А ча му 
на ім спы ніў ся мой по гляд?». Зда-
ец ца, звы чай ны ста ры, які ні чым не 
вы лу ча ец ца ся род ас тат ніх. Але не. 
Ён не па доб ны да ін шых! Ці то па 
за ся ро джа нас ці по зір ку асвет ле ных 
знут ры ва чэй, ці то па тва ры, ад нак 
я ўба чы ла пе рад са бой асо бу. Змяс-
тоў ную. Муд рую. Ён быў апра ну ты ў 
лёг кі пін жак, на на гах бо ты. Упры-
гож ва ла твар доў гая сі вая ба ра да, 
глад ка рас ча са ная. Ста ры ся дзеў 
не гор бя чы ся. Ва ўсім яго аб ліч чы 
ад чу ва ла ся не рас тра ча ная сі ла, не 
пры глу ша ная ся мю ці вась мю дзя-
сят ка мі га доў. Гус тыя сі выя бро вы 
над ва чы ма. Ад кры ты шчы ры по-
зірк. «Пры го жы дзя ду ля», — ад зна-
чы ла я. Аказ ва ец ца, і ста рыя лю дзі 
бы ва юць пры го жыя! За тым я па раў-
ноў ва ла гэ та га дзя ду лю ў на тоў пе 
з ін шы мі, та ко га ж уз рос ту, як і ён. 
Па доб на га не знай шла.

Праз не ка то ры час мой род ны 
го рад свят ка ваў Дзень Пе ра мо гі. 
На мі тынг ка ля пом ні ка за гі ну лым 
у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 
са бра ла ся шмат га ра джан. Ся род 
іх бы лі ве тэ ра ны. І рап там мой по-
зірк вы ха піў з на тоў пу май го зна ё-
ма га дзя ду лю. Ён быў у свя точ най 
воп рат цы, а на гру дзях зі ха це лі 
ор дэ ны і ме да лі. І ку ды па дзе ла ся 
ста расць? Ста яў ён пра ма, быц-
цам за хоў ваў раў нен не ў страі. 
Ні бы ма ла ды сал дат, які да ваў 
клят ву на вер насць Ра дзі ме, дзя-
ду ля гор да тры маў га ла ву. Сі выя 
ва ла сы бы лі пры ча са ны, а во чы 
— ад кры тыя і чыс тыя, як бяс хмар-
нае не ба. Ця пер ён мне на га даў 
муж на га, ва ля во га, з цвёр дым ха-
рак та рам ча ла ве ка. Не ве да ю чы 
яшчэ, хто ён та кі, ста ла ім га на-
рыц ца. Га на рыц ца тым, што дзя-
ду ля жы ве ў ма ім го ра дзе, што я 
бу ду ба чыць яго час ад ча су. Вя ду-
чы за пра сіў дзя ду лю да мік ра фо на 
і прад ста віў: «Дзміт рый Фё да ра віч 
Вай строў, наш зям ляк, ка ман дзір 
пар ты зан ска га атра да «Зор ка». 
Га ва рыў дзя ду ля гуч на, са спа кой-
най ін та на цы яй. Так ка жуць лю дзі, 
упэў не ныя ў са бе.

Усё яго аб ліч ча свед чы ла пра 
вя лі кую сі лу ду ху. Дзя ду ля рас каз-
ваў пра ся бе. Я са чы ла за кож ным 
яго ру хам, за кож ным сло вам. Пас-
ля вы ступ лен ня дзе ці па да ры лі яму 
квет кі. І я ўба чы ла, як ён усміх нуў ся 
ў знак па дзя кі, як са бра ла ся шмат 
мар шчы нак ва кол яго яс ных ва чэй. 
Хтось ці з на тоў пу ска заў: «Гэ та ж 
той ча ла век, які на пі саў кні гу «Го-
рац кае рэд ка лес се». Пас ля свя та я 
знай шла кні гу ў біб лі я тэ цы...

Дзміт рый Фё да ра віч Вай строў 
— адзін з ар га ні за та раў пар ты-
зан ска га ру ху ў Го рац кім ра ё не ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ён 

ства рыў гру пу на род ных мсці ўцаў, 
якая по тым пе ра рас ла ў пар ты-
зан скі атрад, на ба зе яко га бы ла 
сфар мі ра ва на бры га да «Зор ка». 
Як ка ман дзір Дзміт рый Фё да ра віч 
вы лу чаў ся ро зу мам, умен нем ла-
дзіць з людзь мі, ар га ні за тар скі мі 
здоль нас ця мі. Над звы чай вы тры-
ма ны, ён заў сё ды быў спа кой ны. 
Не цяр пеў зайз драс ці, пад ха лім-
ства, уся го па каз но га. Да вай ны 
пра ца ваў на пар тый най ра бо це ў 
дру гім ра ё не. Але, як га ва рыў ён 
паз ней, «ёсць у ма ім жыц ці вель мі 
важ ная па ла са, пра якую не ма гу 
маў чаць. Гэ та Вя лі кая Ай чын ная 
вай на, мой удзел у пар ты зан скім 
ру ху су праць гіт ле раў скіх за хоп ні-
каў у род ным Го рац кім ра ё не. Вай-
ну я су стрэў за гад чы кам пар тый на-
га ка бі не та Клі чаў ска га РК КП(б)Б. 
Як і мно гія пар тый ныя ак ты віс ты, я 
за стаў ся на аку па ва най тэ ры то рыі, 
каб пра доў жыць зма гац ца з во ра-
гам». Дзміт рый Фё да ра віч лі чыў 
сва ім аба вяз кам аба ра няць свой 
дом, сва іх род ных. Яму ду ма ла ся: 
«Бу ду по бач — бу дзе спа кай ней 
род ным». А род ны мі ён лі чыў усіх 
зем ля коў.

...Ад ной чы Дзміт рыю Фё да ра ві-
чу не аб ход на бы ло пай сці ў су сед-
нюю вёс ку, каб на ла дзіць су вязь 
з мяс цо вы мі пар ты за на мі. Бы ло 
не бяс печ на, бо во раг ці ка ваў за 
кож ным. Адзін з жы ха роў, яко га 
нем цы пры зна чы лі ста рас там, па-
ра іў: «У мя не ёсць га зе та. Гля дзі-
це, тут на дру ка ва на аб' ява. Нем цы 
за пра ша юць у Ор шу пра ца ваць 
на чы гун цы. Вазь мі це га зе ту. Ка лі 
вас за тры ма юць і бу дуць ці ка віц ца 
да ку мен та мі, вы ім па ка жа це гэ-
тую га зе ту». Па да ро зе ка ман дзір 
з ту гой агля даў род ныя края ві ды. 

Во чы яго на паў ня лі ся бо лем. Што 
яны на ра бі лі, не лю дзі? Дзе па лі 
зба жы ны з сі ні мі воч ка мі ва ло-
шак? Дзе чыс тыя кры ні цы? Усё 
здра та ва на во ра гам. Усё вы ні-
шча на.

Сэр ца сціс ка ла ся. Праз не ка то-
ры час ка ман дзір вый шаў да вёс кі. 
Ня мец кі па труль спы ніў:

— Да ку мен ты!
— Я іду пра ца ваць на чы гун ку.
Афі цэр па гля дзеў у твар і ад даў 

да ку мен ты і га зе ту. Пар ты зан па-
спеш лі ва пай шоў.

Коль кі іх, да рог, сця жы нак, схо-
джа ных ім! Ры зы коў на, не бяс печ на, 

але сэр цам ад чу ваў ка ман дзір, што 
яго пад трым ка не аб ход ная ўсю ды.

Не раз вы во дзіў сваю бры га-
ду на за дан ні, не раз су стра каў ся 
твар у твар са смер цю. Але заў сё-
ды ён быў на пе ра дзе сва іх бай цоў, 
быц цам пры кры ваў іх ад ва ро жай 
ку лі.

Я чую крок ка ман дзі ра — асця-
рож ны, упэў не ны. Ад чу ваю ўсве-
дам лен не ім сва ёй ад каз нас ці. Я 
ба чу за ся ро джа ны яго по зірк пе-
рад пад рых тоў кай апе ра цыі па вы-
зва лен ні ва ен на па лон ных, ла гер 
якіх раз мя шчаў ся не па да лёк ад 
Го рак. Ад чу ваю тры во гу, бо гэ та 
ад каз нае за дан не. І ка ман дзір не 
спіць усю ноч, пра дум ва ю чы кож-
ны крок.

Пас ля за кан чэн ня вай ны Дзміт-
рый Фё да ра віч пра ца ваў на роз ных 
па са дах. За тым вый шаў на пен-
сію, але га то вы быў ад гук нуц ца на 
прось бу кож на га, бо сэр ца за ста ва-
ла ся ма ла дым і га ра чым.

...Ішоў час. Зноў ха це ла ся су-
стрэць ця пер ужо зна ё ма га ста ро га 
ча ла ве ка. Але коль кі ні ўзі ра ла ся я 
ў тва ры пра хо жых, яго не ба чы ла. 
«Ня ўжо?» — пра міль гну ла дум ка. 
Са праў ды, я да ве да ла ся, што дзя-
ду лі не ста ла...

У га рад ской мі тус ні мы, ма ла дое 
па ка лен не, рэд ка звяр та ем ува гу 
на лю дзей па жы ло га ўзрос ту. Звы-
чай на на зі ра ем за мо лад дзю... Але 
ёсць шмат лю дзей, вар тых на шай 
ува гі. Па спра буй це за зір нуць ім у 
во чы...

Мая ма ці гэ та зра бі ла і ўба чы ла 
пе рад са бой ча ла ве ка з не звы чай на 
пры го жай і свет лай ду шой. Яна пе-
рад ала гэ та свят ло мне. А я пе ра даю 
яго вам, да ра гія чы та чы.

На тал ля ПА ТУП ЧЫК, ву ча ні ца 
11 кла са гім на зіі № 1 г. Гор кі.

ПРА АЎ ТА РА
— Вер шы пі шу з дзя цін ства, але яны час цей толь кі для ся бе. Да 

про зы ці ка васць прый шла толь кі за раз. Пры гад ва ец ца неш та, рас-
ка за нае ма май, пра чы та нае са мой. Вось і гэ ты на рыс — ус па мі ны 
ма ёй ма ці. Кра нае заў сё ды штось ці ці ка вае, не за ўва жа нае ра ней. 
Звяр таю ўва гу на ці ка вых, не звы чай ных лю дзей, бо ў іх мно га му 
мож на па ву чыц ца. І на огул я ча ла век, яко му хо чац ца шмат спаз-
наць, — га во рыць пра ся бе На тал ля.

Дзяў чы на скон чы ла ле тась ва каль на-ха рэа гра фіч ную шко лу. 
Ка жа, што на фар тэ пі я на мо жа іг раць га дзі на мі.

— Вель мі па да ба юц ца тво ры Ба ха, Мо цар та. На пэў на, у іх я чэр-
паю тую жыц цё вую энер гію, якая вы лі ва ец ца ў твор часць. — По бач 
са мной кро чыць па жыц ці мая ма ма. З ёй мы ўдзель ні ча ем ва ўсіх 
свя точ ных ме ра пры ем ствах го ра да.

Аў та рцы 17 га доў. Пас ля за кан чэн ня шко лы яна збі ра ец ца па-
сту паць у лінг віс тыч ны ўні вер сі тэт.

ПРА АЎ ТА РА
Настассі 16 га доў. Па вод ле 

яе слоў, за хап ля ец ца му зы кай 
і жур на ліс ты кай. Та му, ві даць, 
не вы пад ко ва тэ май ма тэ ры я лу, 
да сла на га на твор чы кон курс 
«Чыр вон кі», дзяў чы на аб ра ла 
но вую фіт нес-пра гра му, ас но-
вай якой з'яў ля ец ца ме на ві та 
му зы ка. Што да ты чыц ца сур' ёз-
нас ці на ме раў ад нос на дру го га 
за хап лен ня, Настасся на вед вае 
шко лу жур на ліс ты кі «За ла тое 
пя ро» Па ла ца дзя цей і мо ла дзі 
г. На ва по лац ка. Больш за тое, 
як ка жа са ма дзяў чы на, «ма ёй 
мэ тай з'яў ля ец ца па ступ лен не ў 
Ін сты тут жур на ліс ты кі Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. 
Ве ру, што ка лі са праў ды ха цець 
ча го-не будзь, то гэ та аба вяз ко ва 
збу дзец ца!» Уда чы, Настасся!

ЁН ЗАЎ СЁ ДЫ 
ІШОЎ НА ПЕ РА ДЗЕ...
(З ус па мі наў ма ці)

Цяпер амаль паў сюд на ў га ра дах мож на 
су стрэць гра фі ці, а гэ та зна чыць, што 
па пу ляр насць ву ліч на га мас тац тва рас-
це. Праз ма лю нак мож на вы ка заць сваё 
мер ка ван не, свае па чуц ці, по гля ды... Га-
лоў нае пры гэ тым — не за бы ваць пра 
эс тэ ты ку.

У на шым го ра дзе так са ма ёсць тыя, хто 
зай ма ец ца ву ліч най твор час цю. На прык лад, 
шас нац ца ці га до вы мас так Алег Яф рэ мен ка.

— Гра фі ці я зай ма ю ся ўжо два га ды. На-
тхнен не зна хо джу ў му зы цы, дум ках. Для 
мя не гэ тае мас тац тва — спо саб вы ка заць 

эмо цыі, — рас па вёў юны мас так. — «Стрыт-
ар там» зай ма юц ца і мно гія з ма іх сяб роў. 
Ся род іх ёсць на ват дзяў ча ты, ха ця і ня шмат. 
Не ка то рыя ма лю юць не горш, чым хлоп цы. 
На яў насць та лен ту ад уз рос ту і по лу не за-
ле жыць.

Да ве лі зар на га шка да ван ня хлоп ца, у 
на шым го ра дзе зу сім ма ла крам, дзе мож-
на ку піць усё не аб ход нае для твор час ці. 
Гэ так жа не ха пае і пля цо вак для ма ля-
ван ня.

Ха ця гра фі ці і на бы ло па пу ляр насць, мер-
ка ван не пра ву ліч ную твор часць не ад на знач-

нае, што па цвер дзі ла пра ве дзе нае мной не-
вя лі кае апы тан не.

Так, з 35 апы та ных ма ла дых лю дзей 
25 лі чаць гра фі ці мас тац твам. Ча ты ры 
ча ла ве кі абы яка ва ста вяц ца да гэ та га 
за ня тку, а 6 на зва лі яго ху лі ган ствам і 
ван да ліз мам. Ся род больш ста ла га па ка-
лен ня 12 ча ла век так са ма не пры зна юць 
гра фі ці мас тац твам. Адзін ча ла век за стаў-
ся абы яка вым. А боль шасць (23 ча ла ве кі) 
на зва лі на сцен ны жы ва піс свое асаб лі вай 
твор час цю.

Дык ча му б у та кім ра зе не ства рыць 
больш спры яль ныя ўмо вы для ву ліч ных мас-

та коў? Ка лі знай сці пад «стрыт-арт» больш 
пля цо вак, дык у мо ла дзі бу дзе мес ца для 
твор час ці, і на сце ны да моў ні хто спа ку шац-
ца не бу дзе.

Ар ты кул 341 Кры мі наль на га Ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Апа га нен не збу да-
ван няў і па шко джан не ма ё мас ці» пра ду-
гледж вае за цы ніч ныя над пі сы ці ад люст-
ра ван ні па ка ран не гра мад скі мі работамі, 
ці штра фам, ці арыш там на тэр мін да трох 
ме ся цаў.

Ары на КА ГА ЛЁ НАК, 
ву ча ні ца 10 кла са 

на ва по лац кай гім на зіі №2.

СА МА ВЫ ЯЎ ЛЕННЕ ФАР БА МІ...СА МА ВЫ ЯЎ ЛЕННЕ ФАР БА МІ...


