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Па-за спор тамПа-за спор там  

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

«Тут усё і ўсе 
мне зна ё мыя»

Ка лі ёсць у «Звяз ды» пад піс чык са ста жам, дык гэ та, 
му сіць, я. Га зе ту вы піс ваю і чы таю з 1960 го да. У «Звяз дзе» 
ці ка ва га шмат. Тут усё і ўсе мне зна ё мыя. Люб лю ар ты ку-
лы Ва лян ці ны Доў нар, вель мі ра да, што на ста рон ках зноў 
з'я ві ла ся імя Але на Ляў ко віч.

Не ма гу не зга даць, як га зе та пра во дзі ла кон курс пры-
пе вак. Ад ну з іх пом ню па сён няш ні дзень, бо вель мі ж яна 
спра вяд лі вая:

У на стаў ні ка Пят ро ва

Цэ лы год ня ма аб но вы.

Бы лы двое чнік-бал бес

Змя ніў трэ ці мер се дэс.

...Шчы ры дзя куй усім жур на ліс там ста га до вай га зе ты 
за іх ня лёг кую пра цу і ці ка выя ар ты ку лы, за «...На род на 
про ва дзе!». Яго я так са ма збі раю і ча сам пе ра чыт ваю. 
Пі шы це больш пра зда роўе, пра сад і га род, пра на ша 
мі ну лае, ра зы гры вай це пры зы, бо ў мно гіх ва шых пад піс-
чы каў стаж вя лі кі (у мя не больш за со рак га доў). Асоб ная 
прось ба — ша нуй це мо ву. Я люб лю яе слу хаць, люб лю на 
ёй чы таць і та му вы бі раю «Звяз ду».

Ве ра Яфі маў на Клі мо віч,

 в. Сцяц кі, Стаўб цоў скі ра ён.

СвяткуемСвяткуем  

БЛА КІТ НАЯ 
КРЫ НІ ЦА ЗА ПРА ШАЕ

Мя до вы Спас, Спас на ва дзе, Спа саў ка, Ма ка вей, 
Ла саў ка, Мя до вае, або Пча лі нае свя та — наз вы пер-
ша га Спа са, які пра ва слаў ныя ад зна ча юць 14 жніў ня. 
Слаў га рад за пра шае ад зна чыць яго на ад ной з уні-
каль ных кры ніц Бе ла ру сі — Бла кіт най. 

Ужо сён ня тут пач не пра ца ваць кір маш, дзе мож на па-
каш та ваць све жа га мяд ку і смач на га са ма роб на га сы ру, 
аца ніць вы ра бы на род ных умель цаў. Ар га ні за та ры абя ца-
юць на сы ча ную куль тур ную і спар тыў ную пра гра му. Бу дзе 
ар га ні за ва ны пра кат бай да рак і ве ла сі пе даў, за пра цу юць 
дзі ця чыя ат рак цы ё ны. Тут ча ка юць шмат па лом ні каў, якія 
пры муць удзел у вя чэр нім і ра ніш нім бо га слу жэн ні. Куль-
мі на цы яй слаў га рад ска га Ма ка вея ста не чац вёр тае рэ гі я-
наль нае свя та-кон курс «Спас — уся му час» з удзе лам твор-
чых ка лек ты ваў Ма гі лёў скай і ін шых аб лас цей. У ня дзе лю 
і па ня дзе лак бу дзе на ла джа ны рэ гу ляр ны рух аў то бу саў 
па марш ру це Слаў га рад — Бла кіт ная кры ні ца, 14 жніў ня 
транс парт бу дзе кур сі ра ваць кож ную га дзі ну, па чы на ю чы 
з 9.00 і да 16.00.

На га да ем, што Бла кіт ная кры ні ца іс на ва ла яшчэ да Хры-
шчэн ня Ру сі. Тут ра дзі мі чы пра во дзі лі свае ма гіч ныя ры ту-
а лы і па кла ня лі ся сла вян скім ба гам. Пас ля пе ра мо гі ва я-
во ды Ула дзі мі ра Чыр во нае Со ней ка — Воў ча га Хвас та над 
сва воль ным пле мем, тут ад бы ло ся хры шчэн не ра дзі мі чаў. 
Ста рыя лю дзі ка жуць, што гэ та мес ца асаб лі вае, бо тут на 
пра ця гу не каль кіх ста год дзяў гу ча лі сло вы ма літ вы.

У пра ва слаўі Мя до вы Спас гэ та яшчэ і па ча так ка рот-
ка га, але вель мі стро га га Ус пен ска га пос ту, які бу дзе доў-
жыц ца да 28 жніў ня.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by



Тэ май пе ра моў з ра сій скім 
кас ма на ўтам, ура джэн цам 
бе ла рус ка га го ра да Чэр ве ня, 
ста ла пад рых тоў ка да пра вя-
дзен ня 31-га Між на род на га 
кан грэ са Аса цы я цыі ўдзель-
ні каў кас міч ных па лё таў, які 
прой дзе ў Бе ла ру сі ў ве рас ні 
2018 го да, а так са ма ўдзел у 
гэ тым фо ру ме ра сій скіх кас-
ма на ўтаў.

— Мы на да ём асаб лі вае 
зна чэн не пра вя дзен ню кас-
міч на га кан грэ са ў Бе ла ру-
сі, — пад крэс ліў стар шы ня 

Прэ зі ды у ма На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 

Ула дзі мір ГУ СА КОЎ. — 
Гэ тае ме ра пры ем ства ады-
гры вае важ ную ро лю ва ўма-
ца ван ні імі джу Бе ла ру сі як 
кас міч най дзяр жа вы.

Ула дзі мір Гу са коў азна ё-
міў Але га На віц ка га з да сяг-
нен ня мі Бе ла ру сі ў кас міч най 
сфе ры. Пас ля за пус ку ў лі-
пе ні 2012 го да Бе ла рус ка га 
кас міч на га апа ра та су мес на 

з ра сій скім кас міч ным апа ра-
там «Ка но пус-В» на ша кра і-
на ўвай шла ў лік су свет ных 
кас міч ных дзяр жаў. На 68-й 
се сіі Ге на самб леі ААН 1 ліс-
та па да 2013 го да Бе ла русь 
бы ла пры ня тая ў чле ны Ка-
мі тэ та ААН па вы ка ры стан ні 
кас міч най пра сто ры ў мір ных 
мэ тах.

Ула дзі мір Гу са коў рас ка-
заў, што ў ця пе раш ні час Бе-
ла русь і Ра сія пры сту пі лі да 
ства рэн ня но ва га ра сій ска-
бе ла рус ка га кас міч на га апа-
ра та звыш вы со ка га раз дзя-
лен ня (РБКА). Су куп насць 
яго тэх ніч ных ха рак та рыс тык 
дасць маг чы масць атрым лі-
ваць кас міч ныя здым кі з па-
ра мет ра мі, якія на су свет ным 
рын ку яшчэ ад сут ні ча юць, 
што га ран туе по пыт на вы раб 
та кіх кас міч ных апа ра таў. 
Мож на ка заць аб се рый най 
іх вы твор час ці. Акра мя та го, 
но выя маг чы мас ці з'яў ля-
юц ца ў ка рыс таль ні каў кас-

міч най ін фар ма цыі, рэ аль-
нас цю ста но вяц ца ліч ба выя 
ка даст ра выя ма дэ лі буй ных 
га ра доў, ін шыя вы со ка тэх-
на ла гіч ныя ін фар ма цый ныя 
пра гра мы, іс тот на па вы ша-
ец ца ўзро вень вы ра шэн ня 
за дач, скі ра ва ных на па вы-
шэн не аба ра на здоль нас ці і 
бяс пе кі Бе ла ру сі і Са юз най 
дзяр жа вы.

Між на род ны кан грэс Аса-
цы я цыі ўдзель ні каў кас міч-
ных па лё таў, які прой дзе ў 
Бе ла ру сі ў ве рас ні 2018 го-
да, збя рэ дэ ле га таў (кас ма-
на ўтаў, аст ра наў таў, прад-
стаў ні коў на ву ко ва-да след-

чых уста ноў і на цы я наль ных 
кас міч ных агенц тваў) больш 
чым з 30 кра ін. Як ча ка ец ца, 
ме ра пры ем ствы кан грэ са бу-
дуць доў жыц ца на пра ця гу 
тыд ня. Дэ ле га там пра па ну-
юць на ве даць не каль кі ін сты-
ту таў НАН Бе ла ру сі і азна ё-
міц ца з да сяг нен ня мі на шай 
кра і ны ў кас міч най сфе ры. 
Кас ма наўт Алег На віц кі па-
абя цаў пры няць удзел у 31-м 
Між на род ным кан грэ се Аса-
цы я цыі ўдзель ні каў кас міч-
ных па лё таў у Мін ску.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by



Бяс пе ка пе ша хо даў з'яў ля ец ца вель мі 
важ ным ас пек там для аў та вы твор цаў. 
У су час ных аў та ма бі лях вы ка рыс тоў-
ва юц ца тэх на ло гіі, якія здоль ныя са ма-
стой на спы ніць ма шы ну пры вы яў лен ні 
пе ра шко ды. Ад нак штуч ны ін тэ лект не 
ідэа льны: ава рыі ўсё яшчэ зда ра юц ца, 
пры чым у не ма лых коль кас цях. Але ў 
хут кім ча се ўсё мо жа змя ніц ца: кам па-
нія «Dаіmlеr» за па тэн та ва ла тэх на ло-
гію, якая да па мо жа вы ра та ваць мно гіх 
пе ша хо даў.

Да ку мент ня мец ка га аў та гі ган та, які вы-
раб ляе аў та ма бі лі та кіх ма рак, як «Mеrсеdеs» 
і «Smаrt», на днях быў апуб лі ка ва ны па тэнт-
ным ве дам ствам ЗША. Сам па тэнт быў за-
яў ле ны яшчэ два га ды та му, ад нак па цвер-
джа ны толь кі ця пер. У да ку мен це апіс ва юц ца 
так зва ныя пе ша ход ныя па душ кі бяс пе кі, якія 
да па мо гуць знач на зні зіць сту пень па шко-
джан ня пе ша хо да.

Сут насць тэх на ло гіі за клю ча ец ца ў тым, 
што пры ла ба вым су тык нен ні за до лі се кун ды 
ка пот аў та ма бі ля па ды ма ец ца і зруш ва ец-
ца, та кім чы нам за кры ва ючы ніж нюю част-
ку шкла і «двор ні кі». Ад на ча со ва з гэ тым 
ўздоўж пя рэд ніх сто ек рас кры ва юц ца па душ-
кі бяс пе кі, пры ма ца ва ныя да са мо га ка по та. 
У тэх на ло гіі вы ка рыс тоў ва юц ца пі ра пат ро-
ны — вы ра бы, якія не аб ход ныя для хут ка га
пры вя дзен ня ў дзе ян не пэў на га ме ха ніз ма,
у гэ тым вы пад ку — па ду шак бяс пе кі. У вы ні ку
ча ла век ура за ец ца ў ка пот, част ка яко га і 

з'яў ля ец ца ім пра ві за ва най па душ кай.
Ча му та кая тэх на ло гія не з'я ві ла ся ва 

ўсіх аў та ма бі лях ра ней, каб аба ра ніць пе-
ша хо даў? Праб ле ма за клю ча ец ца ў тым, 
што яна над звы чай да ра гая. Ня гле дзя-
чы на вы со кі кошт, пе ша ход ныя па душ кі 
бяс пе кі з'я ві лі ся ў та кіх аў та ма бі лях, як 
«Lаnd Rоvеr Dіsсоvеrу Sроrt», «Subаru 
Іmрrеzа» і «Jаguаr Е-Ра се». Та кім чы нам, 
у «Dаіmlеr» з'я ві ла ся тан ней шая тэх на ло-
гія, якая рэ аль на мо жа вы ка рыс тоў вац ца 
ва ўсіх аў та ма бі лях кам па ніі.

Са ма ідэя не з'яў ля ец ца но вай, ад нак 
«Dаіmlеr» пра па ноў вае аль тэр на тыў ны 
ва ры янт яе вы ка ры стан ня: ня мец кія спе-
цы я ліс ты ад мо ві лі ся ад вя лі ка га на дзі ма-
на га мяш ка, раз мяс ціў шы са мі па душ кі 
ўздоўж сто ек. Упер шы ню та кое ра шэн не 
пра па на ва ла кам па нія «Vоlvо» яшчэ ў 2012 
го дзе на сва ёй ма дэ лі V40. Ужо та ды гэ тая
сіс тэ ма ўза е ма дзей ні ча ла са штуч ным ін тэ ле к-
там, які ад каз ваў за вы яў лен не пе ша хо даў. 
Па ста тыс ты цы, 75% да рож на-транс парт ных 
зда рэн няў з удзе лам пе ша хо даў ад бы ва юц ца 
на хут ка сці да 40 км/г, та му тэх на ло гія пра-
ца ва ла ў аў та ма тыч ным рэ жы ме на хут ка сці 
ад 20 да 50 км/г.

Ці ка ва тое, што з 2010 го да «Vоlvо» на-
ле жыць кам па ніі «Gееlу Аutоmоbіlе Hоldіngs 
Lіmіtеd», прад стаў ні кі якой паз ней пад пі са лі 
ме ма ран дум з Мі ніс тэр ствам пра мыс ло вас ці 
Бе ла ру сі, на пад ста ве яко га бы ло ство ра на су-
мес нае бе ла рус ка-кі тай скае прад пры ем ства 

«Бел Джы». Па сло вах вя ду ча га ін жы не ра-

тэх но ла га кам па ніі Дзміт рыя ПЯТ РО ВІ ЧА, 
ка лі кам па нія «Vоlvо» пра па нуе пе ра няць тэх-
на ло гію па ду шак бяс пе кі для пе ша хо даў, то 
«Бел Джы» раз гле дзіць та кі ва ры янт. «Гэ та не 
бу дзе праб ле май. Але гэ тая тэх на ло гія каш-
туе са праў ды до ра га для бе ла рус ка га рын ку. 
На шы аў та ма бі лі па він ны за ва ёў ваць ры нак 
якас цю і кош там хоць бы на пер шым эта пе, а 
та кая тэх на ло гія знач на па вя лі чыць кошт аў-
та ма бі ля», — за ўва жыў Дзміт рый Пят ро віч.

— На ця пе раш ні мо мант ука ра нен не та-
кой тэх на ло гіі ў аў та ма бі лі «Gееlу» не аб мяр-
коў ва ла ся. Ця пер та ко га не бу дзе, маг чы ма, 
толь кі ў бу ду чы ні, — да даў спе цы я ліст. — Нас 
вель мі хва люе бяс пе ка пе ша хо даў. Мы пра-

цу ем па кі тай скіх тэх на ло гі ях, але ў іх 
па куль та кой ідэі ня ма. Ад па вед на, на 
на шым за вод зе мы гэ та не рэа лі зу ем. 
Да рэ чы, на шы ма дэ лі ма юць са праў ды 
вы со кія ад зна кі па бяс пе цы.

Сён ня на езд на пе ша хо даў — гэ та знач-
ная праб ле ма, што па цвяр джа юць і ў ДАІ. 
«На прык лад, з па чат ку го да ў Мін ску за-
рэ гіст ра ва на 243 да рож на-транс парт ныя 
зда рэн ні, з якіх 105 — гэ та на ез ды на пе ша-
хо даў. Гэ та прак тыч на па ло ва ДТЗ, якія ад-
бы ва юц ца ў ста лі цы, — ад зна чы ла стар-

шы ін спек тар па агі та цыі і пра па ган-
дзе ад дзе ла ДАІ Каст рыч ніц ка га РУ УС 
Мін ска Вік то рыя ЦА РУК. — Пе ша хо ды 
— гэ та са мыя не аба ро не ныя ўдзель ні кі 
да рож на га ру ху, та му су пра цоў ні кі ДАІ 
пад трым лі ва юць та кое но ва ўвя дзен не, 

як па душ кі бяс пе кі для пе ша хо даў, па коль кі 
ста не менш цяж кіх па шко джан няў».

Ад нак пра бяс пе ку па він ны ду маць не 
толь кі аў та вы твор цы, але і са мі пе ша хо ды, 
упэў не на стар шы ін спек тар. «Яны з'яў ля юц ца 
та кі мі ж удзель ні ка мі да рож на га ру ху, як і кі-
роў цы. Іс ну юць пра ві лы да рож на га ру ху, якія 
пе ша хо ды звы чай на па чы на юць вы ву чаць у 
тым вы пад ку, ка лі з імі неш та зда ра ец ца, а 
так быць не па він на. Та му пе ша хо дам не пе-
ра шко дзіць ве даць пра ві лы, якія да ты чац ца 
не па срэд на іх», — да да ла Вік то рыя Ца рук.

Ула дзі слаў ЛУКАШЭВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by



На ву ка і тэх ні каНа ву ка і тэх ні ка   Як тэх на ло гіі 
аба ра ня юць пе ша хо даў 
ад ава рый ных сі ту а цыйПА ДУШ КА ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ

Та кім чы нам гэ тая тэх на ло гія бы ла рэа лі за ва на 
ў 2012 го дзе. Пас ля су тык нен ня пе ша хо ды час та ўда ра юц ца 

аб ка пот і ла ба вое шкло, а па душ ка бяс пе кі па мян шае 
сту пень па шко джан ня. Кры ні ца ілюст ра цыі — «Volvo».

Сфе ра ін та рэ саўСфе ра ін та рэ саў  

Ра бо та над імі джам. Кас міч ным...

Тэ ні сіст ка тра пі ла ў ня прос тую 
жыц цё вую сі ту а цыю. Год та му 
спарт смен ка аб вяс ці ла, што ча кае 
дзі ця, а яго баць кам з'яў ля ец ца 
Бі лі Мак кіг, ад но сі ны з якім афі цый-
на бы лі не за рэ гіст ра ва ныя. У лі пе-
ні 2017-га па ра рас па ла ся, Мак кіг 
з'е хаў у Бе вер лі-Хілз і па даў у суд, 
дзе за явіў, што за не па ко е ны вы-
кра дан нем дзі ця ці. Суд па ста на віў, 
што Леа-Аляк сандр па ві нен быць 
вер ну ты ў Лос-Ан джэ лес і на час 
раз гля ду спра вы аб апя кун стве не 
мо жа па кі даць го рад.

Ра зам з мяс цо вы мі юрыс та мі, якія 
прад стаў ля юць тэ ні сіст ку, Вік то рыя 
звяр ну ла ся да із ра іль ска га ад ва ка та 
Зі ва Валь нэ ра, ад на го з най леп шых 
спе цы я ліс таў у га лі не ся мей на га пра-
ва. Мяр ку ец ца, што суд бу дзе доў жыц ца 
мі ні мум да каст рыч ні ка. А гэ та азна чае, 
што Аза ран ка бу дзе вы му ша на пра пус-
ціць US Ореn (які стар туе 28 жніў ня) 
ці ад мо віц ца ад зно сін з сы нам на час 
тур ні ру.

Ад ва кат тэ ні сіст кі па ве да міў, што 
Аза ран ка пра па на ва ла апла ціць Бі лі 
Мак кі гу пра езд і пра жы ван не пад час 

US Ореn, але суд дзя ад ка заў ад мо-
вай. Акра мя та го, суд у Лос-Ан джэ-
ле се не збі ра ец ца пе ра да ваць гэ тую 
спра ву на раз гляд у Бе ла русь, на што 
раз ліч ва ла Вік то рыя. Ад зна чым, што з 
Бе ла ру сі па сту пі ла за яў ка на апя кун-
ства над Леа, якая бы ла са праўд най, 
бо баць кі дзі ця ці ма юць гра ма дзян-
ства кра і ны, але з не вя до мых пры чын 
суд дзя ад мо віў ся пе ра да ваць спра ву 
ў бе ла рус кі суд.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by



Кас ма наўт Алег НА ВІЦ КІ азна ё міў ся з экс па зі цы яй 
Му зея гіс то рыі НАН Бе ла ру сі і па ста ян на дзе ю чай вы стаў кай 

«Да сяг нен ні ай чын най на ву кі — вы твор час ці».

ВІК ТО РЫЯ АЗА РАН КА 
Ў СУ ДЗЕ ЗМА ГА ЕЦ ЦА ЗА СЫ НА

Стар шы ня Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі Ула дзі мір 
Гу са коў су стрэў ся з кас ма на ўтам Але гам На віц кім. У
пе ра мо вах пры ня лі ўдзел так са ма кі раў нік апа ра ту 
НАН Бе ла ру сі Пётр Ві цязь і ды рэк тар На ву ко ва-ін жы-
нер на га рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства 
«Геа ін фар ма цый ныя сіс тэ мы» НАН Бе ла ру сі, га лоў ны 
кан струк тар Бе ла рус кай кас міч най сіс тэ мы дыс тан-
цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі Сяр гей За ла ты.


