
Ма дэль ер Дзміт рый ЗАБА-

ЛОТ НЫ быў ад ным з пер-

шых у Бе ла ру сі, хто па-

чаў вы раб ляць на за каз 

муж чын скія кас цю мы 

прэ мі ум-кла са. Сён ня яго 

сту дыя вя до мая мно гім зна-

ка мі тым і па спя хо вым бе ла-

ру сам, а кас цю мы скла да юць 

кан ку рэн цыю су свет на вя-

до мым брэн дам. Дзміт-

рый рас ка заў, у якіх 

вы пад ках не абы сці ся 

без кла січ на га кас цю-

ма, што па він на быць 

у гар дэ ро бе кож на га 

муж чы ны і чым трэ ба кі ра вац ца, яго 

фар мі ру ю чы, а так са ма ча му важ на 

ра зу мець мо ву дрэс-ко ду.

І МАС ТАЦ ТВА, І РА МЯСТ ВО
— Дзміт рый, што аб умо ві ла ваш вы-

бар пра фе сіі?

— З дзя цін ства я ці ка віў ся мас тац-

твам, і гэ та свое асаб лі вая спад чын-

насць ад баць кі, які ў свой час вы ву-

чаў у Ле нін гра дзе жы ва піс, спе вы, 

фі ла со фію. У дзя цін стве я га дзі на мі 

мог гар таць аль бо мы жы ва пі су, та-

го ж Вік та ра Вас ня цо ва — з па чат-

ку да кан ца і зноў з кан ца да па-

чат ку. У дзі ця чым сад ку на 

ўсіх ра ніш ні ках мя не ста ві-

лі са ліс там. Пас ля ву чыў ся 

ў му зыч ным лі цэі пры кан-

сер ва то рыі, на ад дзя лен ні 

ха ра во га ды ры жы ра ван ня, 

паз ней па ча ла ся спе цы я лі-

за цыя — фар тэ пі я на, вал-

тор на. А гэ та эк за ме ны, кан цэр ты і пры го-

жыя сцэ ніч ныя кас цю мы. У нас, хлоп цаў, 

лю бі мым мес цам бы ло за ку ліс се опер на-

га тэ ат ра, я да гэ туль па мя таю ўсе чор ныя 

ха ды, хоць там і прай шла рэ кан струк цыя. 

Мы з за хап лен нем гля дзе лі на сцэ ніч ныя 

дэ ка ра цыі, кас цю мы, ба ле-

рын, са ліс таў.

Пры цяг нен неПры цяг нен не  

КОС МАС 
ВЫ БІ РАЕ 

МЭ ТА НА КІ РА ВА НЫХ
Бу ду чы «за ва ёў нік» Мар са 
ўжо ву чыц ца ў шко ле...

Да апош ня га тыд ня шан цы боль шас ці бе ла ру саў 

су стрэц ца аса біс та з кас ма на ўтам, а тым больш 

з аст ра наў там ці тай ка наў там, раў ня лі ся 

ну лю. Ка неш не, на шы зем ля кі Пётр Клі мук, 

Ула дзі мір Ка ва лё нак і Алег На віц кі ра дзі му 

не за бы ва юць. Але ж ці мо гуць іх ві зі ты аха піць 

усіх, ка го ці ка віць кас міч ная тэ ма? Звы чай на, 

ка лі мы хо чам пад крэс ліць не вы ка наль насць 

за да чы, ка жам: «Не пра сцей, чым тра піць 

у кос мас...» Тым не менш, па чы на ю чы з па лё ту 

Га га ры на, на ка ля зям ной ар бі це па бы ва ла 

ўжо ка ля 600 ча ла век. І амаль 90 з іх пры еха лі 

ў Бе ла русь для ўдзе лу ў ХХХІ Між на род ным 

кан грэ се ўдзель ні каў кас міч ных 

па лё таў.
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•  На кан сор цы у ме 

Genome 10K у Нью-Ёр ку 

аб вяс ці лі аб за пус ку між на-

род на га пра ек та «Ге но мы 

па зва ноч ных», за да ча яко-

га — са браць ге но мы ўсіх 

66 тыс. ві даў па зва ноч ных, 

якія жы вуць на Зям лі.

• Ма гі ла вя до ма га 

бе ла рус ка га мас та ка, 

фальк ла рыс та, эт ног ра-

фа Язэ па Драз до ві ча ста-

ла гіс то ры ка-куль тур най 

каш тоў нас цю.

• Ча ты ры аў та ма бі лі 

хут кай мед да па мо гі па сту-

пі лі ў рас па ра джэн не пад-

стан цый да Дня го ра да ў 

Го ме лі.

• У Бе ла ру сі вы зна ча-

ны пе ра лік пра фе сій, па 

якіх бу дуць на ву чац ца 

стар ша клас ні кі на ўро-

ках пра цы. Ся род іх — бе-

тон шчык, ган чар, афі цы-

янт, ві за жыст, рэ клам ны 

агент, сак ра тар.

КОРАТКА

А ЦІ НАСТАНЕ 
«ЗАЎТРА»?

«КРОПКА АДЛІКУ» – 
У МІНСКУ

40 % 
на сель ніц тва кра і ны, 
у тым лі ку да 
75 % — з груп ры зы кі, 
пла ну ец ца пры шча піць 
сё ле та су праць гры пу. 
Ця пер за вяр ша ец ца 
пад рых тоў чы этап 
да пра вя дзен ня 
вак цы на цыі. 
Пры шчап ляць 
на бяс плат най асно ве 
бу дуць з вы ка ры стан нем 
вак цы ны «Гры пол Плюс» 
(Ра сія), для вак цы на цыі 
на плат най асно ве бу дуць 
да ступ ныя вак цы ны 
ін шых вы твор цаў. 
Вы со ка спе цы фіч ны 
іму ні тэт фар мі ру ец ца 
праз 7—14 дзён пас ля 
вак цы на цыі, за хоў ва ец ца 
ён да 6—12 ме ся цаў. 
За вяр шыць кам па нію 
пла ну ец ца да 1 снеж ня. 
Усе вак цы ны 
за рэ гіст ра ва ныя 
і да зво ле ныя 
да вы ка ры стан ня 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.
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ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СТАР. 4СТАР. 4 СТАР. 7

НАЙЛЕП ШЫ Ў СВЕ ЦЕ 
КАС ЦЮМ...

або Ча го хо чуць муж чы ны?

Кі раў нік Ва ляр' я наў ска га ляс ніц тва Іван ЛОШЧ — са мы ма ла ды ляс ні чы 
ва Уз дзен скім ляс га се, але ў той жа са мы час до све ду яму не зай маць. 
Ня гле дзя чы на свой ма ла ды ўзрост — Іва ну Вік та ра ві чу толь кі двац цаць 
во сем, — па спеў скон чыць дзве на ву чаль ныя ўста но вы па сва ёй пра фе-
сіі — По лац кі ляс ны ка ледж і Бе ла рус кі тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт, мае дып-

лом ін жы не ра ляс ной гас па дар кі. Акра мя та го, па сва ёй кар' ер най лес ві цы 
Іван Лошч прай шоў усе пры ступ кі ляс ной вы твор час ці — ад лес ні ка, май-
стра ле су да па моч ні ка ляс ні ча га, ве дае ўсе тон ка сці ляс ной спра вы. Сваю 
пра цоў ную дзей насць Іван па чы наў і пра цяг вае на Уз дзен шчы не, сё ле та 
яму да ве ры лі кі ра ваць ад ным з най леп шых ляс ніц тваў ляс га са.
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