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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.24 18.29 11.05
Вi цебск — 7.15 18.18 11.03
Ма гi лёў — 7.14 18.19 11.05
Го мель — 7.09 18.18 11.09
Гродна — 7.39 18.45 11.06
Брэст    — 7.38 18.47 11.09

Iмянiны
Пр. Ефрасінні, Германа, Мікалая, 
Сяргея.
К. Брыгіды, Валерыі, Зянона, 
Людвіка, Марціна, Сымона.

Месяц
Поўня ў 13.50. 
Месяц у сузор’і Авена. 
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Я так ду маю, адзі ны шанц па ху дзець 
з да па мо гай зя лё на га чаю — ла зіць у 
го ры збі раць яго са мой...

Пры чы ны, ча му жан чы на злу ец ца на 
ця бе:

1. Ты схлу сіў.
2. Ты, маг чы ма, схлу сіў.
3. Ты схлу сіў пяць га доў та му.
4. Ты гэ та ты.

Вель мі злуе гэ тая ўзрос та вая дыс-
кры мі на цыя.

Ну і што, што мне 35, ча му я не ма гу 
па ска каць на ба ту це?

Для іх жыц-
цё — гэ та вы-
дат ная лю боў-
ная пры го да. 
На ро джа ныя 
ў гэ ты дзень 
час та ва ло да-

юць раз ві тым ін тэ ле ктам, 
доб ра раз бі ра юц ца ў ча ла-
ве чай псі ха ло гіі, але ў той 
жа час мно гія з іх вель мі 
дрэн на ра зу ме юць са міх 
ся бе. Тыя, хто зна хо дзіц ца 
по бач, лі чаць іх дзі ва ка мі, 
якія лу на юць у аб ло ках. І 
ўсё ж яны ўме ла рас па ра-
джа юц ца гра шы ма, вя дуць 
ся мей ныя спра вы, ад каз-
ныя і свя до мыя ў вы ка нан-
ні сва іх аба вяз каў, але да 
пэў най мя жы. Іх ці ка васць 
да не звы чай ных лю дзей і 
эк за тыч ных ака ліч нас цяў 
ро біць іх лёг кай зда бы чай 
тых, хто хоць раз ска рыс-
таў ся імі ў сва іх мэ тах. Іх 
муд расць за па зы ча на з 
жыц цё ва га до све ду, які 
яны ша ну юць най вы шэй 
уся го. Ад нак, аба пі ра ю чы-
ся на ўлас ны до свед, яны 
не па він ны за бы ваць пра 
свае ка ра ні.
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НА РО ДЖА НЫЯ

1892 год — на ра дзі ла ся Ма ры на Цвя та е ва, ад но з са мых 
сла ву тых ім ён ся рэб ра на га ве ку рус кай паэ зіі. У 

шэсць га доў яна ўжо пі са ла вер шы, і не толь кі на рус кай, але і 
на фран цуз скай і ня мец кай мо вах. У ва сям нац цаць га доў Ма-
ры на вы да ла свой пер шы збор нік «Вя чэр ні аль бом». Ні ў ко га 
ні чо га не пе рай маць, не на сле да ваць — та кой Цвя та е ва бы ла ў 
дзя цін стве і та кой за ста ва ла ся заў сё ды. Рэ ва лю цыя 1917 го да 
ста ла для па эт кі сім ва лам на цы я наль най бя ды. Праў дзі васць 
ад чу ван няў і сум лен насць сло ва бы лі для Цвя та е вай вы шэй-
шым за па ве там мас тац тва.

1929 год — 85 га доў 
та му па чы гун-

цы з Маск вы ў Мінск да ста-
ві лі пер шыя трам вай ныя ва-
го ны з драў ля ным кор пу сам, 
раз лі ча ныя на 30 ся дзя чых 
і 40 ста я чых мес цаў. У ноч 
на 9 каст рыч ні ка быў пра-
ве дзе ны проб ны пуск трам-
вай на га ва го на з пер шы мі 
па са жы ра мі — кі раў ні ка мі гар са ве та і ка мун га са. «...Тым ча сам 
у ва го нах за га рэ лі ся лям пач кі, як ілю мі на цыя. Неш та за шы пе-
ла. І пер шы трам вай па ву лі цах Мін ска кра нуў ся. Без упын на 
зва ніў зва нок. За іск ры лі ся бла кіт ным по лы мем на пра ва дах 
ду гі. За вок на мі ва го наў кры чаў, хва ля ваў ся на тоўп:

— Ура! Ура! Ня хай жы ве Са вец кая ўла да!
Я ста ран на як не кож ны pyx, кож ную пра яву, кож нае сло ва 

за на тоў ваў у блак нот. Ба яў ся, каб ча го не пра пус ціць мі ма ва-
чэй і ву шэй. Хі ба ж жар тач кі: сам рэ дак тар даў за дан не!

— Дзі лім-бом! Дзі лім-бом! — вы звонь ваў на ха ду трам вай.
Вок ны трам вая зі ха це лі ней кім асаб лі вым сі ня ва тым свят-

лом. За вок на мі кры ча лі, га лё ка лі лю дзі, што ста я лі аба пал 
рэ ек. Зда ва ла ся, што ўвесь Мінск не спаў у тую ноч. Мне 
ўяў ля ла ся, што трам вай гэ так без упын ку бу дзе іс ці і іс ці 
не ма ве да ма ў якую да ля чынь, што яму не спат рэ бяц ца ні гэ-
тыя ста лё выя ка ля і ны, ні іск рыс тыя ду гі, і што гэ та на огул не 
трам вай, а ней кая не вя до мая яшчэ да гэ туль ма шы на ча су, 
якая ім чыць нас у ка зач ную бу ду чы ню». (Ра ман Са ба лен ка, 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды», «Пер шы проб ны»).

1939 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся (го рад Слуцк) Эд-
вард Ан то на віч Жаў рыд, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

ан ка ло гіі, док тар ме ды цын скіх на вук (1988), пра фе сар (1992). 
У 1962 го дзе скон чыў Мін скі ме ды цын скі ін сты тут. З 1964-га 
— у Бе ла рус кім ін сты ту це ўдас ка на лен ня ўра чоў, з 1966 го-
да — у Бе ла рус кім НДІ ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі, 
за раз пра цуе ў Рэс пуб лі кан скім на ву ко ва-прак тыч ным цэнт-
ры ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М. Аляк санд ра ва. 
Аў тар на ву ко вых прац па кам бі на ва ным ля чэн ні зла я кас ных 
пух лін, ма ды фі ка цыі хі мі ка- і ра дые ад чу валь нас ці зла я кас ных 
пух лін, фо та ды на міч най тэ ра піі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі (1988).

Фа бі ян ШАН ТЫР, пісь мен нік, рэ ва лю цый ны і дзяр жаў-
ны дзе яч:

«Да стой на жыць не ў крыў ду для дру гіх».

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

БУ РА КІ
Най больш спры яль ныя ўмо вы для за хоў ван ня бу-

ра коў: тэм пе ра ту ра ка ля +2 ... + 3 °C пры віль гот нас ці 
па вет ра 85-95%. 

Не аб ход на ста ран на ачыс ціць бу ра кі ад рэшт каў 
гле бы. Нель га чыс ціць іх на жом або ўда ра мі адзін аб 
дру гі. Вост рыя прад ме ты і ўда ры мо гуць па шко дзіць 
скур ку ка ра няп ло даў, і на ват ка лі та кое па шко джан не 
ад ра зу не бу дзе за ўваж ным, бу ра кі не змо гуць доў-
га за хоў вац ца. За тым трэ ба вы да ліць усё бац він не, 
па кі нуў шы толь кі не вя лі кія 2-сан ты мет ро выя хвос ці кі. 
Ачыс ціў шы ка ра няп ло ды ад гле бы, пра су шы це іх дні 2 
у це ні на вет ры.

За хоў ваць бу ра кі лепш у ня шчыль на за кры тых драў-
ля ных скры нях, ёміс тасць якіх не па він на пе ра вы шаць 
20 кг. Ка лі ў ва шым скле пе за над та віль гот на, бу ра кі, 
гэ так жа, як морк ву і буль бу, не аб ход на пе ра сы паць 
пі ла він нем, сол лю або ліс цем ка лі ны. Вы дат на за хоў-
ва юц ца бу ра кі, ка лі пе ра сы паць іх су мес сю пяс ку і ме лу 
аль бо су хой га ша най вап ны. Так вы ство ры це ў скры-
нях шчо лач нае ася род дзе, якое бу дзе пе ра шка джаць 
раз віц цю не па жа да най мік ра фло ры. Адзі нае — пе рад 
ужы ван нем бу ра кі ў гэ тым вы пад ку не аб ход на мыць 
больш ста ран на, чым звы чай на. Для пад рых тоў кі за-
сы пан ня змя шай це 200 г тоў ча на га ме лу (су хой вап ны) 
з 10 кг пяс ку.

КА ПУС ТА
Для пра цяг ла га за хоў ван ня па ды дуць да лё ка не ўсе 

сар ты. Для зі мо ва га ўжы ван ня лепш ад даць пе ра ва гу 
ка пус це ся рэд ня спе лых, ся рэд ня поз ніх аль бо поз на спе-
лых га тун каў. Акра мя та го, над звы чай важ на вы кон ваць 
тэр мі ны збо ру ўра джаю.

Да рэ чы, не так даў но анг лій скія аг ра но мы вы свет-
лі лі, што лепш за ўсё за хоў ва ец ца ка пус та, са бра ная 
ў пе ры яд, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра роў ная 0 ... +5 °С. 
Тлу ма чыц ца гэ та тым, што ме на ві та пры та кіх тэм пе-
ра ту рах у га лоў ках ка пус ты за па воль ва ец ца пра цэс 
ды хан ня. Ап ты маль ныя ўмо вы для за хоў ван ня ка пус ты: 
тэм пе ра ту ра ад -1 да + 1 °C з ад нос най віль гот нас цю 
па вет ра 90-95%.

Ка ча ны не аб ход на ад сар та ваць, ад бі ра ю чы толь кі 
шчыль ныя і су хія. Ка ча ны ка пус ты з ме ха ніч ны мі па-
шко джан ня мі і пры кме та мі хва роб для за хоў ван ня ў 
скле пе не па ды хо дзяць: яны мо гуць па шко дзіць увесь 
ура джай, на ват ка лі пра ля жаць по бач са зда ро вы мі 
ка ча на мі ўся го не каль кі дзён.

За хоў ва юць ка пус ту на стэ ла жах, склаў шы яе га-
лоў ка да га лоў кі, ка ра ня мі ўго ру, ці прос та пад ве-

ша най за ка ра ні да сто лі. Мож на за хоў ваць ка пус ту 
без верх ня га зя лё нага ліс ця і ка ра нёў, аб гар нуў шы 
га лоў ку звы чай най па пе рай (толь кі не вы ка рыс тоў-
вай це для гэ тых мэ таў га зет — дру кар ская фар ба, 
у якой змя шча юц ца шкод ныя рэ чы вы, ад дру ку ец ца 
на ліс ці).

Іс нуе яшчэ адзін ста ра даў ні спо саб за хоў ван ня ка-
пус ты: з ка ча на зды ма юць усё ня шчыль на пры лег лае 
ліс це і доб ра змаз ва юць яго глі най, за га дзя раз ве дзе-
най да кан сіс тэн цыі смя та ны. Да храп кі пры вяз ва юць 
вя роў ку і, зра біў шы пят лю, пад веш ва юць за яе ка пус ту 
спа чат ку пад на ве сам — для пра суш кі, а за тым у скле-
пе — для пра цяг ла га за хоў ван ня. Ка жуць, што ме на-
ві та пры та кім спо са бе за хоў ван ня ка ча ны за ста юц ца 
све жы мі доў гі час.

ЦЫ БУ ЛЯ І ЧАС НОК
Як цы бу ля, так і час нок вы дат на за хоў ва юц ца ў скля-

пах з тэм пе ра ту рай +1 ... + 5 ° C і ад нос най віль гот нас цю 
75-80%.

Пас ля ўбор кі цы бу лю не аб ход на пра су шыць на ад-
кры тым мес цы ка ля тыд ня і аб рэ заць ліс це, па кі нуў шы 
зу сім не вя лі кую шый ку (даў жы нёй да 5 см). Праў да, ка лі 
вы збі ра е це ся за хоў ваць цы бу лю і час нок спле це ны мі 
ў ко сы (вель мі доб ры спо саб за хоў ван ня), то хвос ці кі 
аб ра заць не трэ ба.

Ні ко лі не за хоў вай це цы бу лю і час нок на ва лам — яны 
па це юць і хут ка псу юц ца. За клад ваць іх на за хоў ван-
не лепш у не вя лі кіх кра ціс тых скры нях, якія за бяс печ-
ва юць нар маль ную вен ты ля цыю, але асоб на ад но ад 
дру го га.

Вы дат на за хоў ва юц ца як цы бу ля, так і час нок у не-
вя лі кіх тка не вых мя шэч ках, пад ве ша ных да сто лі. Гэ та 
мо гуць быць мя шэч кі з ба воў ны, пар ка лю, а яшчэ мож-
на вы ка рыс тоў ваць звы чай ныя кап ро на выя кал гот кі 
або пан чо хі.

Пад час за хоў ван ня га род ні ну ў скле пе не аб ход на 
да гля даць. Пе ры я дыч на вет ры це па мяш кан не і пра-
гля дай це га род ні ну; вы явіў шы хво рыя, пра рос лыя 
або гні лыя эк зэмп ля ры, ад ра зу вы да ляй це іх.

На здоль насць ві на гра ду 
пе ра но сіць ха лод ную па ру 
ў пер шую чар гу ўплы вае, 
як бе раж лі ва да гля да лі 
яго ўвесь се зон. Та му ўжо 
з вяс ны вар та за дум вац-
ца аб за ха ван ні яго ўзім ку. 
Аслаб ле ны ві на град нік, які 
мае ача гі хва ро бы ці нявы-
спе лую драў ні ну, на ўрад ці 
вы жы ве ў ма ра зы.

Не аб ход на са чыць, каб рас-
лі на не бы ла па шко джа на грыб-
ко вы мі за хвор ван ня мі пад час 
уся го се зо на. Ка лі ж яны бы лі вы яў-
ле ны, вар та апра ца ваць ві на град нік 
фун гі цы да мі, пры гэ тым па шко джа-
ныя га лі ны вы ра заць.

Чым больш ча су ла за зна хо дзіц-
ца пад укрыц цём, чым вы шэй ва 
ўкрыц ці тэм пе ра ту ра, тым больш 
ён мае па трэ бу ў па жыў ных рэ чы-
вах для пад тры ман ня важ ных пра-
цэ саў жыц ця дзей нас ці. Та му ад ным 
з пунк таў кло па ту пра гэ тую рас лі ну 
з'яў ля ец ца аба вяз ко вая пад корм ка 

з да па мо гай ар га ніч ных і комп лекс-
ных мі не раль ных угна ен няў. Пад-
корм ку за се зон вар та пра во дзіць 
не каль кі ра зоў.

На зі му не аб ход на па кі даць толь кі 
вы спе лую драў ні ну, якая мае ка рыч-
не вы ко лер. Зе ле на ва тую драў ні ну 
вар та вы да ляць пад час во сень ска га 
аб ра за ння, па коль кі яна не змо жа 
пе ра жыць ма ра зы. Да та го ж яна мо-
жа спры яць па шко джан ню грыб ка мі, 
а так са ма цвіл лю ўсёй рас лі ны.

Ад нак не вар та спя шац ца аб ра-
заць ві на град нік, па коль кі вель мі 
ран няя аб рэз ка зні зіць яго зі маў-
стой лі васць. Лепш за ўсё гэ та ра-
біць пас ля пер шых за ма раз каў, блі-
жэй да кан ца каст рыч ні ка.

Для та го, каб пра віль на пад рых-
та ваць ві на град да зі мы, вар та зра-
біць ка та роў ку, то бок зні шчыць усе 
ка ра ні рас лі ны, якія рас туць ка ля 

па верх ні зям лі. Дзя ку ю чы ка-
та роў цы глы бін ныя ка ра ні аду-
жэ юць і доб ра за ма цу юц ца ў 
зям лі.

Пас ля пра вя дзен ня вы шэй-
пе ра лі ча ных пра цэ дур да на-
ступ лен ня ма ра зоў ві на град-
ныя кус ты не аб ход на звя заць. 
Іх вар та зняць са шпа ле ры, па-
клас ці на зям лю і як ма га аку-
рат ней пры шпі ліць кля ма ра мі. 
Пад ло за мі па жа да на раз мяс-
ціць рас лін ны ма тэ ры ял, аба-
вяз ко ва су хі. Та кім ма тэ ры я лам 

мо гуць па слу жыць ліс це, лап нік або 
аб рэ за ныя га лін кі. Да лей на ло зы 
кла дзем драў ля ныя шчы ты, якія ма-
юць бор ці кі і ў сваю чар гу за бяс печ-
ва юць сва бод ную пра сто ру ва кол 
усіх сцёб лаў. За тым рас сці ла ем на 
шчы ты бры зент, по лі эты лен або лю-
бы ін шы не пра ма каль ны ма тэ ры ял. 
Звер ху на кры ва ем рыз зём або тон-
кім сло ем зям лі.

Ну і, вя до ма, ста рай це ся пры па-
са дцы пад бі раць сар ты, устой лі выя 
да ха ла доў.

Захаваць 
ураджай

Рых ту ем ла зу ві на гра ду да зі мы

На зі му не аб ход на 
па кі даць толь кі 
вы спе лую драў ні ну, якая 
мае ка рыч не вы ко лер.

...Не вар та спя шац ца 
аб ра заць ві на град нік, 
па коль кі вель мі ран няя 
аб рэз ка зні зіць яго 
зі маў стой лі васць. 

Па мя та е це фільм «Да вай це па тан цу ем», у 
якім вя до мая спя вач ка Джэ ні фер Ло пес ву-
чы ла тан ца вать Ры чар да Гі ра? Для ге роя 
Гі ра тан цы бы лі не прос та хо бі, а пу цёў кай у 
ін шы свет — ад мет ны ад ру ці ны паў ся дзён-
на га жыц ця, у свет пры га жос ці і бляс ку... 
Та кі мі бы лі мае пер шыя аса цы я цыі, ка лі я 
тра пі ла на між на род ныя спа бор ніц твы па 
тан ца валь ным спор це «World Open Mіnsk — 
2014», якія ў трэ ці раз прай шлі ў ста ліч ным 
Па ла цы спор ту.

Ад па лі ра ва ны да бляс ку пар кет, на якім — сто лі кі 
для спе цы яль ных гас цей, пры глу ша нае свят ло са фі таў, 
жы вы ар кестр і сот ні пры го жых хлоп цаў і дзяў чат, якія 
быц цам сыш лі з эк ра наў тэ ле ві за ра. Сё ле та больш 
за 900 пар з 15 кра ін све ту пры еха лі ў Мінск, каб па-
зма гац ца за зван не ад ных з леп шых тан цо раў свету. 
«World Open Mіnsk» — адзі ны тур нір у на шай кра і не, дзе 
пра вод зяц ца спа бор ніц твы рэй тын гу Су свет най фе дэ-
ра цыі тан ца валь на га спор ту, пры чым аб са лют на ва ўсіх 
уз рос та вых ка тэ го ры ях. Ды рэк тар сту дыі су час на га 
тан ца «СитиДэнс» і адзін з ар га ні за та раў тур ні ру 
Дзміт рый БА РА ВІК ка жа, што для яго «World Open 
Mіnsk» ужо як лю бі мае дзі ця: «Мы па чы на лі пра во-
дзіць ме ра пры ем ствы на ўзроў ні школ. Пас ля гэ та бы лі 
га рад скія, аб лас ныя, рэс пуб лі кан скія спа бор ніц твы, 
па куль да рас лі да між на род най арэ ны. Вя до ма, гэ та 
вель мі па чэс на і ад каз на. Ча сам не спіш, хва лю еш ся, 
пе ра жы ва еш, каб усё прай шло ідэа льна — і для гле да-
чоў, і для ўдзель ні каў, і для суд дзяў, і для арг ка мі тэ та. 
Сё ле та так са ма ха па ла ню ан саў з пад рых тоў кай, але 
дзя ку ю чы пад трым цы Мі ніс тэр ства спор ту, На цы я наль-
на га алім пій ска га ка мі тэ та, Бе ла рус ка га аль ян су тан-
ца валь на га спор ту і Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба 
мы пе ра адо ле лі ўсе пе ра шко ды».

Па ра докс, але ад крыц цё «World Open Mіnsk-2014» 
са бра ла ў ра зы больш пуб лі кі, чым гуль ні на цы я наль-
най збор най па бас кет бо ле. У гэ тым, без умоў на, ёсць 
за слу га ар га ні за та раў, якія і па ка заль нае вы ступ лен не 
чэм пі ё наў Еў ро пы-2014 ся род пра фе сі я на лаў зла дзі-

лі, і эк за тыч ную Кар не лію Ман га за пра сі-
лі. Пры чым тан ца валь ныя ну ма ры Анд рэя 
Зай ца ва і Елі за ве ты Ча ра віч най вы клі ка лі 
та кое за хап лен не пуб лі кі, яко му «экс-фаб-
ры кант ка» мо жа па зайз дрос ціць.

«Яны — не ве ра год ныя!» — ус клік ну ла 
дзяў чы на по бач і пры ня ла ся зды маць чэм-
пі ё наў на «ай фон».

Воль га Кузь мен ка і яе парт нёр Ула дзі слаў 
Ба та рэй ны з Ме лі то па ля. Сё ле та ўкра ін ская 
па ра ўдзель ні ча ла ў чэм пі я на це Еў ро пы па 
тан ца валь ным спор це, які пра хо дзіў у Іс па ніі. 
Але на спа бор ніц твах у Мін ску Воль га і Ула-
дзі слаў на ват не ква лі фі цы ра ва лі ся ў фі нал.

«Вя до ма, тут сур' ёз ная кан ку рэн цыя, — 
ка жа за сму ча ная дзяў чы на. — І нель га за-
бы ваць, што ў нас суб' ек тыў ны від спор ту, 
дзе важ на, каб, па маг чы мас ці, усе суд дзі 
ця бе ве да лі аль бо ха ця б ба чы лі не каль-
кі ра зоў на пар ке це. А тут, мо жа, хтось ці 
заўважыў нас упер шы ню».

На маё пы тан не, ча му дзяў чы на на зі рае 
за вы ступ лен ня мі фі на ліс таў не ў кам па ніі 
свай го парт нё ра, Воль га ад каз вае з сум-
най усмеш кай: «Дык мы заўж ды ра зам! І 
на трэ ні роў ках, і на тур ні рах... Ка лісь ці ж 

трэ ба ад па чы ваць ад но ад ад на го».
У са май ма лод шай уз рос та вай ка тэ го рыі, да рэ чы, дзяў-

чын кам да зва ля ец ца вы сту паць без парт нё раў ці ў па ры 
з ін шай дзяў чын кай. Пры чы на прос тая: хлоп чы каў знач на 
ра дзей ад да юць у спар тыў ныя тан цы. А пер шае, ча му 
ву чаць ма лень кіх тан цо раў, — ахоў ваць свой па пя ро вы 
ну мар, без яко га ня ма ўва хо ду на пар кет. Зда ец ца, за ўвесь 
ве чар да вя ло ся не адзін раз па чуць та кі дыя лог:

— Ма ша, не за будзь свой ну мар! Без яго вас не 
да пус цяць да спа бор ніц тваў.

— Так, я па мя таю.

— І хо піць кру ціц ца! Апра най хут чэй су кен ку — вам 
на пар кет праз пяць хві лін!

— Мне не па да ба ец ца гэ тая су кен ка, ма ма-а-а!..
— Кап рыз ні чаць бу дзеш заўт ра, а сён ня ты на пра-

цы і ад каз ная за ва шу па ру.
У та кіх тан дэ мах ма ці заўж ды трэ ці ўдзель нік. Як слуш-

на за ўва жыў вя ду чы ве ча ра Дміт рый Ка рась, па доб ныя 
ме ра пры ем ствы — не толь кі рэ пе ты цыя для ма лень кіх 
тан цо раў, на пе ра дзе ў якіх яшчэ не ад но сур' ёз нае спа-
бор ніц тва, але і доб рая трэ ні роў ка для баць коў, якія вы-
бра лі для сва іх дзя цей ня хай і пры го жую, але ня прос тую 
бу ду чы ню.

«Я з пя ці га доў у тан цах, — чую го лас Воль гі. — Вось 
гля джу на гэ тых ма лых і ся бе ўспа мі наю. Ня ўжо і я бы ла 
та кая ж смеш ная?»

Маг чы ма, ужо праз дзе сяць-пят нац цаць га доў гэ тыя 
ня зграб ныя, але та ле на ві тыя ма лень кія тан цо ры зноў 
пры едуць у Мінск зма гац ца за ме да лі, але ўжо ў «да рос-
лай» ка тэ го рыі. «World Open Mіnsk» бу дзе іх ча каць!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
Пе ра мож ца мі ў ка тэ го ры ях WDSF (World Dance 

Sport Federatіon. — Аўт.) ста лі:
1. WDSF Youth World Open Latіn — Ле а нід Ціш кін 

і Ка ця ры на Ша ра на ва (г. Маск ва, Ра сій ская Фе дэ-
ра цыя)

2. WDSF World Open Latіn — Мі кі та Паў лаў і Да р'я 
Па лей (г. Маск ва, Ра сій ская Фе дэ ра цыя).

3. WDSF Youth Open Standard — Аляк сандр Раб-
цаў і Ма рыя Аб ла ко ва Ма рыя (г. Маск ва, Ра сій ская 
Фе дэ ра цыя).

4. WDSF Open Standard — Яў ген Муш ту коў і Па-
лі на Дра го быч (г. Санкт-Пе цяр бург, Ра сій ская Фе-
дэ ра цыя).

У пя цёр ку мац ней шых у пра гра мах Standard увай-
шлі і бе ла рус кія па ры — Ягор Ду ле бя нец і Аляк санд-
ра Са ма род ская, а так са ма Ягор Бол дыш і Па лі на 
Мі не е ва.
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У МІНСКУ ПРАЙШОЎ МІЖНАРОДНЫ ТУРНІР 
ПА СПАРТЫЎНЫХ ТАНЦАХ

Варушыся!Варушыся!  ��

ПАД РЫТ МЫ САМ БЫПАД РЫТ МЫ САМ БЫ


