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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.42 21.45 17.03
Вi цебск — 4.23 21.43 17.20
Ма гi лёў — 4.32 21.35 17.03
Го мель — 4.38 21.22 16.44
Гродна — 4.59 21.58 16.59
Брэст    — 5.09 21.49 16.40

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля, Лявонція, 
Сяргея.
К. Галіны, Рэгіны, Юльяна.

Месяц
Поўня 2 ліпеня.
Месяц у сузор’і Казярога. 
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Сён ня здаў эк за мен на «2». Прый-
шоў да до му, ска заў баць кам, што яны 
дрэн на мя не ла я лі. Яны тут жа вы пра-
ві лі ся!

Ін спек тар ДАІ ва ўра ча:
— Док тар, а мож на як-не будзь без 

кліз мы?
— Я вас ма лю, зна чыць, без вог не-

ту шы це ля ні як нель га, а без кліз мы — 
мож на?

18 га доў — гэ та ка лі па за ко не мож-
на ўсё, але ма ма не да зва ляе.

Б
Я РО ЗА. Гэ тае дрэ ва асаб лі ва ўша-
ноў ва ец ца ў куль ту ры ўсход ніх 

сла вян, сім ва лі зуе дзя воц касць і жа-
ноц касць, а зна чыць, пла да нос насць і 
даб ра быт.
� На шы прод кі са дзі лі бя ро зы на ву-

лі цы ка ля сва ёй ха ты, каб пры цяг ваць 
доб рых ду хаў і па збаў ляц ца ад злых: 
«Па са дзі ма ла дзень кую бя роз ку ў го-
нар на ра джэн ня твай го дзі ця ці — яго 
аб мі нуць усе бе ды, а тваю ха ту ня ста чы 
абы дуць бо кам».
� Бя ро за паў сюд на пры сут ні ча ла ў 

аб ра дах ся мей на-ро да ва га і ка лян дар-
на га цык лаў як іх не ад' ем ная част ка. 
Пад час сва таў ства ня вес ту па раў ноў ва лі 
з бя роз кай, а жа ні ха — з ду бам. Гэ тая ж 
сім во лі ка жа но ча га і муж чын ска га — бя-
ро зы і ду ба (ра дзей — та по лі) — гу чыць 
у жа дан ні ня вес ты на бу ду чых дзе так, 
якая вы хо дзі ла з царк вы і за гад ва ла: 
«Усё час цей ду бы і ад на бя роз ка».
� На Па лес сі пад час па ха ван ня па-

мер лую жан чы ну на кры ва лі га лін ка мі 
бя ро зы, а муж чы ну — га лін ка мі ду ба 
ці та по лі.
� Бя ро за выя га лін кі ці ма ла дзень-

кае дрэў ца ста ві лі ў чыр во ным ку це 
пры бу даў ніц тве ха ты, што сім ва лі за-

ва ла зда роўе і даб ра быт сям'і, для якой 
бу ду ец ца ха та.
� Бя ро за выя га лін кі ўты ка лі па ме-

жах по ля, з на дзе яй на ба га ты ўра джай 
збож жа вых і льну.
� Пад па ро гам ка нюш ні за коп ва лі 

бя ро за вае па ле на: каб ко ні ва дзі лі ся. 
Каб «яг ня ты бы лі бе лы мі і зда ро вы мі», 
пас ля вы печ кі хле ба ў печ кі да лі не каль-
кі бя ро за вых па лен цаў.
� Бя ро за выя га лін кі ўты ка лі пад да-

ха мі хат, хля ва і ін шых па бу доў як абя-
рэг ад гра ду і ма лан кі.
� На пя рэ дад ні Ку пал ля на ка роў 

на дзя ва лі вян кі з га лі нак бя ро зы, каб 
за сце раг чы сва іх кар мі це лек ад ведзь-
ма коў і ня чыс тай сі лы.
� Паў сюд на бя ро за вы сту па ла як 

ахоў ні ца і вы ра та валь ні ца ад шмат лі-
кіх хва роб. Лі чы ла ся, ка лі ва ду пас ля 
ку пан ня дзі ця ці, асаб лі ва дзяў чын кі, 
вы ліць пад бя ро зу, то хва ро бы хут ка 
знік нуць. З той жа мэ тай да бя ро зы пры-
но сі лі адзен не хво ра га і пра сі лі дрэ ва 
ўзяць на ся бе ўсе яго за хвор ван ні і не-
ма чы.
� Па спра буй це ў хві лі ны стом ле-

нас ці пры хі ліц ца да бя ро зы, аб ха піць 
яе ру ка мі, пры ту ліц ца шча кою і мак-
сі маль на рас сла біц ца — і праз ней кі 
час вы ад чу е це, як усё це ла быц цам 
поў ніц ца спры яль най сі лай, а стом ле-
насць «сця кае» ў зям лю. Толь кі по тым 
аба вяз ко ва па дзя куй це свя то му дрэ ву 
за да па мо гу.
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1 ЛІ ПЕ НЯ

1880 год — на ах вя ра ван ні жы ха роў Мін ска бы ло за сна ва на Мін-
скае рэ аль нае ву чы лі шча. Утрым лі ва ла ся за кошт пла ты за 

на ву чан не і да па мо гі з каз ны. Пры ву чы лі шчы ме лі ся біб лі я тэ ка, фі зіч-
ны, гіс та рыч ны, ме ха ніч ны ка бі не ты і ка бі нет ма ля ван ня, ла ба ра то рыя 
і асоб ны кор пус для за ня ткаў гім нас ты кай. У 1891 го дзе бы ло рэ ар га-
ні за ва на ў ад дзя лен не для пад рых тоў кі вы ха ван цаў да па ступ лен ня ў 
спе цы я лі за ва ныя ВНУ Ра сій скай ім пе рыі (пе ра важ на ў тэх на ла гіч ныя 
ін сты ту ты). Ся род вы пуск ні коў ву чы лі шча быў на род ны ар тыст Б. Пла-
то наў. Іс на ва ла да 1917 го да.

1925 год — на ра дзі ла ся Кла ра Сця па наў на 
Луч ко, ра сій ская акт ры са, на род ная 

ар тыст ка СССР. З 1948 го да пра ца ва ла ў Тэ ат ры-
сту дыі кі на ак цё ра ў Маск ве. Зня ла ся больш чым у 
50 філь мах, ся род якіх «Ку бан скія ка за кі», «Вя лі кая 
сям'я», «Цы ган», «Вяр тан не Бу ду лая» і інш. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1940 год — у Мін ску на ра дзіў ся Ула дзі мір Ры го ра віч Ба ры шэў скі, 
бе ла рус кі фі зік-тэ а рэ тык, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на-

вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. У 1962 го дзе скон чыў 
БДУ, пра цуе ў ім. Аў тар на ву ко вых прац па ядзер най фі зі цы і фі зі цы эле-
мен тар ных час ціц. Ства рыў но вы на пра мак фі зіч ных да сле да ван няў — 
ядзер ная оп ты ка па ля ры за ва ных ася род дзяў. Прад ка заў но выя фі зіч ныя 
з'я вы, якія знай шлі экс пе ры мен таль нае па цвяр джэн не: па ра мет рыч нае 
рэнт ге наў скае вы пра мень ван не, вы клі ка нае рэ ля ты вісц кі мі час ці ца мі, 
якія ру ха юц ца ў крыш та лях. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

Еў фра сін ня ПО ЛАЦ КАЯ, Свя тая апя кун ка Бе ла ру сі:
«Бач ны свет над звы чай пры го жы і слаў ны. Але пра мі нае, як сон, 

як квет ка, за сы хае. Веч нае і ня бач нае — іс нуе праз вя кі».

«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

ПРЭЧ 
З УЧАСТ КАЎ!

Ра дзі ма гэ та га па ла са та га жуч ка — Паў ноч ная 
Аме ры ка, дзе ён ці ха і мір на жыў, па куль не пад-
чыс ціў у кан цы ХVІІІ ста год дзя ўвесь ура джай 
буль бы ў шта це Ка ла ра да. Вось та ды шкод нік 
і атры маў га на ро вае аме ры кан скае імя — ка ла-
рад скі. А яго сва я кі і да гэ та га ча су мір на ядуць 
дзі кія ві ды аме ры кан скіх па слё на вых і ні на што 
больш не прэ тэн ду юць.

У Еў ро пу жу ка не каль кі ра зоў за во зі лі ка раб ля мі з 
буль бай, але ён хут ка і па спя хо ва зні шчаў ся. І на рэш це, 
ужо ў 1940-я га ды, яму ўда ло ся па чаць ма са вы на ступ 
на на шы па лі і ага ро ды. Ця пер гэ ты жук паў сюд на. 
Здоль ны зні шчыць цал кам па сад кі буль бы, бак ла жа-
наў, та ма таў, пер цу і ін шых па слё на вых.

Ча му ён та кі жы ву чы?
Ме та даў ба раць бы дзя сят кі, ка лі не сот ні, але ка ла-

рад скі жук упар та рас паў сюдж ва ец ца, за ва ёў ва ю чы 
ўсё боль шыя тэ ры то рыі.

На на шым ма це ры ку, у ад роз нен не ад Аме ры кі, у 
ка ла рад ска га жу ка амаль ня ма пры род ных во ра гаў — 
ні хто не пе ра шка джае яму раз множ вац ца ў ней ма-
вер ных коль кас цях. За ле та ад на са мка ад кла дае ад 
350 да 1000 яек. Жук умее ўпа даць у шмат га до вую 
дыя паў зу — да 3-х га доў. Гэ та да зва ляе яму пе ра жыць 
га лод ныя га ды, пас ля ча го ён здоль ны вы вес ці цал кам 
зда ро вае па том ства. Зі моў ка глы бо ка ў гле бе ро біць 
жу ка ма ла да сяж ным для хі міч ных ін сек ты цы даў. Ка ло-
ніі жу коў здоль ныя здзяйс няць ма са выя пе ра лё ты на 
дзя сят кі кі ла мет раў. Ну і на рэш це, ня ма ні я кай маг чы-
мас ці пра вес ці ад на ча со ва пра цэ ду ры, якія зні шча юць 
жу ка, на ўсёй ве лі зар най тэ ры то рыі.

На род ныя ме та ды ба раць бы
Ядаў су праць жу ка поў на, але ра на ці поз на ўсе 

яны трап ля юць на наш стол і ў на шы страў ні кі, та му 
га ва рыць мы бу дзем толь кі пра на род ныя, эка ла гіч на 
бяс печ ныя ме та ды.

Да стат ко ва эфек тыў ным за ста ец ца са мы ста ра жыт-
ны ме тад ба раць бы — руч ны збор жу коў і ме ха ніч нае 
зні шчэн не лі чы нак. Пад час збо ру не рэ ка мен ду ец ца 
ду шыць жу коў у між рад дзях (як гэ та час та на род і 
ро біць) — іх трэ ба збі раць у сло ік з моц ным са ля ным 
рас тво рам на дне. Ка лі план та цыя буль бы не вя лі кая і 
вы змо жа це рэ гу ляр на агля даць рас лі ны, ваш ура джай 
не па цер піць.

Пры вя лі кіх пло шчах уруч ную са браць жу коў не-
рэ аль на. Та ды на да па мо гу прый дуць пры род ныя і 
пад руч ныя срод кі.

«СУ ХІЯ» МЕ ТА ДЫ
Гэ тыя ме та ды з са мых прос тых, але ка лі ўжы ваць іх 

рэ гу ляр на, чар гу ю чы па між са бой, яны да во лі эфек тыў-
ныя. Вы дат на ся бе за рэ ка мен да ва лі апыль ван ні зя лё-
най част кі рас лін і па сы пан не гле бы па між рас лі на мі.

Вель мі доб ры эфект дае апыль ван не кус тоў буль-
бы (та ма таў, бак ла жа наў) пра се я ным по пе лам. Най-
больш па гі бель ным лі чыц ца бя ро за вы, але доб рыя 
вы ні кі па каз вае і ўвесь ас тат ні. Рэ ка мен ду ец ца ра біць 
гэ та ра ні цай, па куль ліс це яшчэ віль гот нае ад ра сы, 
або пас ля даж джу. На ват пры ад на ра зо вым апыль ван-
ні з раз лі ку 10 кг по пе лу на 1 сот ку праз 1-2 су так, як 
пра ві ла, гі нуць і лі чын кі, і да рос лыя жу кі. Да цві цен ня 
апы лен ні пра вод зяць 1 раз на 2 тыд ні, пас ля цві цен-
ня — 1 раз на ме сяц. Ка лі яшчэ і па сы паць по пе лам 
зям лю па між кус та мі, эфект бу дзе мак сі маль ны.

Апыль ван не цэ мен там або гіп сам. Су стра ка юц ца 
та кія рэ ка мен да цыі ня рэд ка. Дач ні кі, якія прак ты ку юць 
гэ ты ме тад, сцвяр джа юць, што лі чын кі га ран та ва на 
гі нуць.

Па сы пан не між рад дзяў пі ла він нем. Ужо даў но 
за ўва жа на: ка лі па сы паць зям лю па між кус та мі буль бы 
све жым хва ё вым (або бя ро за вым) пі ла він нем, жук па-
чы нае абы хо дзіць план та цыю бо кам — ён ад чу валь ны 
да па ху свeжага дрэ ва. Да цві цен ня гэ та трэ ба ра біць 
1 раз на 2 тыд ні, пас ля — 1 раз на ме сяц.

АПЫРС КВАН НЕ РАС ЛІН НЫ МІ НА СТО Я МІ 
І АД ВА РА МІ

Ма ец ца шмат свед чан няў па гі бель на га дзе ян ня на-
сто яў (і ад ва раў) роз ных рас лін на да рос лых жу коў і 
лі чы нак ка ла ра даў. Вы кон ва ю чы рэ цэп ту ру, пра па-
на ва ную спрак ты ка ва ны мі дач ні ка мі, мож на іс тот на 
зні зіць па га лоўе ліс таг ры заў на сва ім участ ку.

Бе лая ака цыя. 1 кг пад су ша най і здроб не най ка ры 
на сто яць у 10 л ва ды 3 дні. Пра ца дзіць.

Та по ля. За ліць па ло ву вяд ра ліс ця ва дой і кі пя ціць 
15 хві лін, давeсці аб' ём да 10 літ раў, на сто яць 3 дні.

Бя ро за вы дзё гаць. 100 г дзёг цю развeсці ў 10 л 
вoды. Апырс кваць 3 ра зы на ты дзень.

Сла неч нік. 0,5 кг кве так сла неч ні ка на сто яць у 10 л 
ва ды 3 дні.

Пад тын нік. Ва ры янт 1: 1,5 кг тра вы на сто яць 3 га-
дзі ны ў га ра чай вадзe. У настoй уліць 1 літр 1,5% рас-
тво ру хло рыс та га каль цыю. Ва ры янт 2: за поў ніць вяд ро 
свeжасарванымі рас лі на мі (або су хі мі), за ліць ва дой, 
кі пя ціць 15 хві лін. Атры ма ны ад вар вы ка рыс тоў ваць у 
кан цэнт ра цыі 0,5 л ад ва ру на 10 л ва ды.

Дзі ва сіл. 100 г здроб не ных су ша ных ка ра нёў дзі-
ва сі лу за ліць кі пе нем, на сто яць 1-2 га дзі ны. Пер шае 
апырс кван не та кім настоeм пра вод зяць, ка лі бац він не 
да сяг не не менш чым 15 см. За се зон рэ ка мен ду ец ца 
пра вес ці апырс кван не 3 ра зы.

Цы буль нае ша лу пін не. 300 г сы ра ві ны за ліць 10 л 
га ра чай ва ды, на сто яць су ткі.

Дзьму ха вец. 200 г тра вы дзьму хаў ца і 200 г хва шчу 
кі пя ціць у 10 л ва ды 15 хві лін, сро дак га то вы ад ра зу 
пас ля асты ван ня. Ужы ваць у кан цэнт ра цыі 0,5 л ад ва-
ру на 10 л ва ды.

Па лын гор кі. 300 г здроб не най тра вы змя шаць з 
1 шклян кай по пе лу. За ліць 10 л га ра чай ва ды, на сто-
яць 3 га дзі ны.

Бац він не па мі до раў. Ва ры янт 1:1 кг здроб не на-
га ліс ця і па сын каў на сто яць у 10 л цёп лай ва ды 4-5 
га дзін, да даць 40 г мы ла (мож на 3 ст. лыж кі вад ка га 
мы ла). Ва ры янт 2:3 кг здроб не най зeлёнай ма сы кі-
пя ціць у 10 л ва ды 30 хві лін. Ужы ваць у кан цэнт ра цыі 
1:5 з дабаўлeннем 40 г мы ла на кож ныя 10 л га то ва га 
рас тво ру.

Ты тунь. Ва ры янт 1:0,5 кг су хіх ка ра нёў на сто яць 
у 10 л ва ды 2 дні. Раз ба віць 1:2, да даць 40 г мы ла. 
Апырс кваць ад ра зу пас ля пры га та ван ня. Ва ры янт 
2:0,5 кг сцёб лаў або ты ту нё ва га пы лу на сто яць у 10 літ-
рах ва ды 2 дні. Раз ба віць 1:2, да ба віць 40 г мы ла.

Пры вы ка ры стан ні пе ра лі ча ных рас лін ных прэ па-
ра таў трэ ба ўліч ваць шэ раг па тра ба ван няў і рэ ка мен-
да цый:

1. Апырс кван ні, у ад роз нен не ад апыль ван няў (якія 
пра вод зяць пры на яў нас ці віль га ці на ліс ці — па ра се 
або пас ля даж джу), рэ ка мен ду ец ца ра біць у за ціш нае 
цёп лае на двор'е на су хую па верх ню ліс ця.

2. Рас лін ны мі на сто я мі і ад ва ра мі лепш апырс кваць 
ў вя чэр ні час, бо на сон цы яны знач на хут чэй губ ля юць 
свае ін сек ты цыд ныя ўлас ці вас ці.

3. Для леп ша га пры лі пан ня ў рас тво ры дабаўля юць 
мы ла (вад кае або гас па дар чае).

4. Га то выя рас тво ры па жа да на вы ка рыс таць на 
пра ця гу не каль кіх га дзін.

5. Рас лін ныя рас тво ры рэ ка мен ду ец ца чар га ваць — 
жук хут ка адап ту ец ца да ад на го раз драж няль ні ка.

РАС ЛІ НЫ-РЭ ПЕ ЛЕН ТЫ СУ ПРАЦЬ ЖУ КА
Аказ ва ец ца, наш аме ры кан скі шкод нік яшчэ і «хар-

чы пе ра бі рае» — не ўсе па хі на шых рас лін яму па ду шы! 
Та му мож на су стрэць яго на сва іх участ ках «бу ке та-
мі» — аст раў ка мі дух мя ных кве так па ся род буль бя ных 
і па мі дор ных план та цый. Для гэ та га трэ ба па да браць 
тыя, пах якіх больш за ўсё не пры ем ны жу ку, та ды ён 
пра ля ціць град кі бо кам. Гэ та ак са міт кі, агу роч ная тра-
ва, ка лен ду ла, ка лянд ра, на стур ка, нач ная фі ял ка.

Мно гія дач ні кі пад са джва юць у між рад дзі, па пе ры-
мет ры і па дыя га на лі ўчаст ка, дзе рас туць па слё на выя, 
ба бы, фа со лю ага род нін ную, цы бу лю і хрэн. Двай ная 
ка рысць — і шкод ні каў ад пуж ва юць, і ўра джай да юць. 
А піж ма і яс нот ка бе лая, якія рас туць ва кол участ ка, 
ство раць да дат ко вую па ху чую пе ра шко ду для за лёт-
ных ліс таг ры заў.

Вя до ма, не трэ ба спа дзя вац ца, што ні во дзін шкод нік 
не тра піць на ўчас так, але фі тан цыд ны бар' ер аба вяз-
ко ва ады грае сваю ахоў ную ро лю, і ня про ша ных гас цей 
у вас з'я віц ца знач на менш.

ПРЫ РОД НЫЯ ПА МОЧ НІ КІ — 
НА ТУ РАЛЬ НЫЯ ВО РА ГІ ЖУ КОЎ

На шы мі са юз ні ка мі ў ба раць бе з ка ла рад скім жу ком 
вы сту па юць не ка то рыя на ся ко мыя і птуш кі.

На жаль, для асноў най ма сы пту шак і жы вёл гэ тыя 
аме ры кан скія жу кі не ядо мыя. Сіл ку ю чы ся ліс цем буль-
бы і па мі до раў, якія змя шча юць са ла нін, ка ла ра ды на-
за па шва юць яго ў сва іх це лах, ста но вя чы ся ха дзя чы мі 
(паў зу чы мі) згуст ка мі яду. Та му, прак тыч на не ма ю чы 
пры род ных во ра гаў, якія жа да юць па ла са вац ца атру-
тай, яны так пры воль на ся бе ў нас ад чу ва юць.

Адзі ныя вы ра та валь ні кі-па тры ё ты, якія мо гуць ес ці 
лі чын кі ка ла ра даў, — жу жа лі і за ла та воч кі з на ся ко мых 
ды фа за ны з пту шак. Хо дзяць чут кі, што шпа кі, дра пеж-
ныя блы шчы цы і бо жыя ка роў кі так са ма пад клю чы лі ся 
да ба раць бы — зна чыць, па моч ні каў ста ла больш.

Да рос лых жу коў здоль ныя ес ці толь кі ца цар кі. Мож-
на пры ву чыць хар ча вац ца ка ла ра да мі ін ды чак, ка лі 
да да ваць па тро ху з дзя цін ства тоў ча ных або за ка чаць 
у хлеб ныя ша ры кі жу коў. З'я ві лі ся звест кі, што мож на 
пры ву чыць да гэ та га і ку рэй па ро ды фа ве роль.

ЖУК САМ СУ ПРАЦЬ СЯ БЕ
Як ні па ра дак саль на, але, па сцвяр джэн нях ага род-

ні каў, са мы моц ны сро дак для зні шчэн ня ка ла рад ска га 
жу ка — гэ та ён сам, дак лад ней — яд, які змя шча ец ца 
ў це лах жу коў і лі чы нак.

Так што, ка лі вам уда ло ся на браць 0,5 л атрут-
ных аме ры кан скіх ліс таг ры заў, трэ ба вы сы паць іх у 
10-літ ро вую ёміс тасць, за ліць ва дой і шчыль на за чы-
ніць веч кам. Усё. Жу кі і са мі ады дуць у ін шы свет, і ад-
да дуць рас тво ру не аб ход ныя так сі ны. Пра га тоў насць 
зел ля пра сіг на лі зуе ма са вае апус кан не ка ла ра даў на 
дно. Да гэ та га яны бу дуць пла ваць на па верх ні. Увесь 
пра цэс зой ме ад 4 да 6 дзён.

Пры род ны яд для жу коў га то вы. Вы ка рыс тоў ваць 
яго трэ ба ў кан цэнт ра цыі 1:2, гэ та зна чыць на 1 літр 
на стою — 2 літ ры ва ды. Спе цы я ліс ты-ага род ні кі не 
рэ ка мен ду юць «для вер нас ці» апырс кваць буль бу не-
раз баў ле ным на сто ем — мо жа це па па ліць ліс це!

Чэр вень ака заў ся 
па-са праўд на му ба га тым 
на спар тыў ныя па дзеі. 
Ма быць, са май яр кай 
з іх ста лі Пер шыя 
Еў ра пей скія гуль ні. 
Жы ха ры Ста ро га Све ту 
з за да валь нен нем на зі ра лі 
за но вым спар тыў ным 
тур ні рам. Пер шыя 
Еў ра гуль ні ў Ба ку — ужо 
гіс то рыя, яр кая і ба га тая 
на ме да лі для на шай 
кра і ны. У Азер бай джа не 
Бе ла русь прад стаў ля ла 
вя лі кая коль касць 
ма ла дых спарт сме наў. 
Ка ры на Сан до віч 
ста ла са май юнай 
бе ла рус кай-прызёр кай 
тур ні ру, у скла дзе трыа акра ба так 
яна за ва я ва ла ад ра зу тры брон за выя 
ўзна га ро ды. Акра мя гэ та га, 15-га до вая 
спарт смен ка ўжо з'яў ля ец ца не ад на ра зо вым 
пры зё рам чэм пі я на таў све ту і Еў ро пы.

— Ты пры ля це ла са спа бор ніц тваў зу сім ня даў-
на, рас ка жы пра ат мас фе ру, якая па на ва ла там?

— Яна бы ла цу доў най! На пер шых вы ступ лен нях 
ква лі фі ка цый на га эта пу мы, вя до ма, вель мі хва ля-
ва лі ся. Але по тым, блі жэй да фі на лаў, су па ко і лі ся, 
са бра лі ся, і скла ла ся ўсё доб ра. Мяс цо выя гле да чы 

вель мі пад трым лі ва лі сва іх 
акра ба так. Пуб лі ка прос та 
вы бу ха ла, ка лі яны вы хо дзі-
лі, мы ста ра лі ся не звяр таць 
на гэ та ўва гі, каб скан цэнт ра-
вац ца на сва ім вы ступ лен ні. 
Па-за ме жа мі спар тыў ных 
арэн ат мас фе ра так са ма бы-
ла вы дат най: доб рыя лю дзі, 
вы дат ная ар га ні за цыя спа-
бор ніц тваў. Та кая свое асаб-
лі вая мі ні-Алім пі я да.

— Якія эмо цыі ад чу ва лі 
пас ля вы ступ лен ня? 

— Вя лі кае па чуц цё ра дас-
ці пе ра паў ня ла ўсю ка ман ду, 
мы бы лі шчас лі выя ў той мо-
мант, ня гле дзя чы на тое, што 
за ва я ва лі толь кі «брон зу». 
Ду ма лі, вя до ма, што маг лі б 

быць і вы шэй, але трэ ба ўліч ваць, што на та ко га 
ўзроў ню спа бор ніц твах на ша трыа вы сту па ла ўпер-
шы ню, та му тры «брон зы» — гэ та так са ма доб ры 
вы нік для нас. Тым больш што прай гра лі мы ўся го 
со тыя ба лаў.

— Тое, што ваш ка лек тыў ці ка вы, ня ма су мнен-
ня. На ват вон ка ва — спе цы яль на пад бі ра лі ко лер 
ва ла соў?

— Так, у Ба ку нас пра зва лі бе ла рус кай «ВІА Грай» 
(смя ец ца). Ве ра ні ка — бру нет ка, Ка ця — блан дзін ка, 
я бы ла ру сай, але по тым су мес на вы ра шы лі, што мне 
не аб ход на стаць ры жай. Я гэ та му на ват не су пра ціў-
ля ла ся. Бы ло страш на ва та, ня звык ла ў пер шы час, 
але цяпер ад чу ваю ся бе кам форт на. Так на ды ва не 
мы вы гля да ем больш ці ка ва і пры го жа, дзе ля вы ні ку 
трэ ба бы ло пай сці на та кі крок.

— Як ста віш ся да та го, што ў Бе ла ру сі акра ба-
ты ка — не вель мі па пу ляр ны від спор ту?

— Най перш, гэ та та му, што ён не алім пій скі. Хо-
чац ца ве рыць, што пас ля Еў ра пей скіх гуль няў сі ту а-
цыя хоць тро хі зме ніц ца. Там на на шым вы ступ лен ні 
пры сут ні ча лі спар тыў ныя кі раў ні кі кра і ны, пас ля па-
ды хо дзі лі, ска за лі, што мож на пра сіць, ча го за хо чам. 
Бу дзем ка рыс тац ца маг чы мас цю (смя ец ца).

Крыўд на, бо мы пра цу ем, як усе спарт сме ны, а 
ўва гі атрым лі ва ем менш, перс пек тыў ні я кіх прак-
тыч на ня ма. Та кая сі ту а цыя з акра ба ты кай і ў ін шых 
кра і нах, але там ёсць адзін плюс. На прык лад, у Бель-
гіі, Аме ры цы ці Анг ліі ёсць роз ныя шоу, дзе акра бат 
мо жа пра ца ваць, рас кры ва цца, па каз ваць ся бе. У 
нас та ко га па куль, на жаль, ня ма.

— Якая пе ра мо га з'яў ля ец ца са май важ най для 
ця бе?

— На чэм пі я на тах све ту і Еў ро пы на ша трыа бы ло і 
дру гім, і трэ цім. Мы бы лі пры зё ра мі эта паў Куб ка све-
ту, пе ра мож ца мі чэм пі я на ту на шай кра і ны, але сёння 
са мае важ нае для нас — без умоў на, трэ цяе мес ца ў 
Ба ку. Мы зу сім ня даў на пе рай шлі на да рос лую пра-
гра му і ад ра зу за ва я ва лі тры ме да лі, гэ та важ на.

— Што ці хто пры вёў ця бе ў акра ба ты ку?
— Мы з сяст рой — бліз нят кі, не як ра зам з ёй і ма-

май пай шлі ў па лі клі ні ку і там наш док тар ка жа: «У 
вас та кія ма лень кія дзяў чын кі, не жа да е це ад даць іх у 
акра ба ты ку?» Ма ма па ду ма ла і вы ра шы ла па спра ба-
ваць. Вось так і па ча лі трэ ні ра вац ца. Сяст ра так са ма 
ця пер вы сту пае, але ў зме ша най па ры.

— Та бе ўся го 15. Ужо да во дзіц ца за дум вац ца 
пра тое, што бу дзе пас ля вя лі ка га спор ту?

— Ду маю, да 18 га доў бу ду трэ ні ра вац ца, вы сту-
паць. У бу ду чы ні ба чу ся бе ў цыр ку. Гэ та, на пэў на, 
адзі ны пра цяг для нас. Да рэ чы, ужо ёсць бе ла рус кія 
акра бат кі, якія з'е ха лі ў зна ка мі ты «Дзю Са лей» і 
вель мі доб ра там улад ка ва лі ся.

— Ад чу ван ня скра дзе на га дзя цін ства ня ма?
— З ад на го бо ку, шка да, што ўвесь час я бы ла і 

ёсць у за ле, а з дру го га, гэ та доб ра, што ўсё скла ла ся 
ме на ві та так. Хоць у мя не і бы лі час тыя трэ ні роў кі, але 
я ўсё роў на пры хо дзі ла, збі ра ла ўвесь двор, мы гу ля лі 
ў хо ван кі, да га нял кі, ка за кі-раз бой ні кі. У мя не бы ло 
вель мі ці ка вае дзя цін ства. За раз у дзя цей вя лі кую 
част ку жыц ця ста лі зай маць са цы яль ныя сет кі, на 
шчас це, у мя не ня ма ні я кай за леж нас ці ад гэ та га.

— Чым ці ка віш ся, акра мя спор ту? З ву чо бай 
яго су мя шчаць скла да на?

— Вель мі па да ба ец ца зай мац ца фа та гра фі яй. Не 
толь кі са мім пра цэ сам фа та гра фа ван ня, але і апра-
цоў кай здым каў. Люб лю слу хаць му зы ку, зу сім роз-
ную, у за леж нас ці ад на строю. У пе ра пын ках па між 
трэ ні роў ка мі час та ма люю. Імк ну ся шмат чы таць.

А што да ву чо бы, пра пус каю шмат за ня ткаў, по-
тым лі та раль на за ты дзень усё да во дзіц ца вы ра шаць. 
Су мес на з трэ не ра мі і на стаў ні ка мі ста ра ем ся зна хо-
дзіць ба ланс па між спор там і ву чо бай.

— На за ві ге роя твай го ча су?
— Ра ней у нас у акра ба ты цы бы ла та кая дзяў-

чы на — Га лі на Ста рэ віч, яна так са ма ў трой цы вы-
сту па ла, по тым пай шла ў цырк. Ча ла век, які ўся го ў 
жыц ці да біў ся сам. Я ха чу зра біць неш та па доб нае 
на гэ тай ні ве, каб у пер шую чар гу да па ма гаць сва ёй 
сям'і, яна ў мя не вя лі кая — ма ма, пяць сяс цёр і брат. 
Ужо ёсць пля мен ні кі. Мы ўсе час та збі ра ем ся ра зам, 
ез дзім ад но да ад на го ў гос ці. Гэ та вы дат на, ка лі та-
кая вя лі кая сям'я.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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Тры умф най леп шыхТры умф най леп шых  ��

«У Ба ку нас пра зва лі 
бе ла рус кай «ВІА Грай»

БРОН ЗА ВАЯ ПРЫ ЗЁР КА ЕЎ РА ПЕЙ СКІХ ГУЛЬ НЯЎ 
ПРА СПА БОР НІЦ ТВЫ Ў АЗЕР БАЙ ДЖА НЕ І СТА ТУС АКРА БА ТЫ КІ Ў СВЕ ЦЕ

Ка ры на САН ДО ВІЧ:

ад Янкі Крука 
і Аксаны Катовіч

НЕ СПРЫ ЯЛЬ НЫЯ ДНІ І ГА ДЗІ НЫ Ў ЛІ ПЕ НІ
3, пят ні ца, 12.30 — 15.00
5, ня дзе ля, 14.30 — 16.30
7, аў то рак, 16.30 — 19.00
9, чац вер, 16.00 — 21.30
11, су бо та, 22.30 — 24.00
14, аў то рак, 5.30 — 8.30
16, чац вер, 13.30 — 16.00
18, су бо та, 22.30 — 24.00
19, ня дзе ля, 0.00 — 3.00
21, аў то рак, 12.00 — 15.30
23, чац вер, 20.00 — 24.00
24, пят ні ца, 0.00 — 4.00
26, ня дзе ля, 11.00 — 14.30
28, аў то рак, 15.30 — 21.00
30, чац вер, 21.00 — 23.30


