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Гэ тым ра зам у Бе ла ру сі збя руц-

ца ўсе най леп шыя прад стаў ні цы 

мас тац кай гім нас ты кі — больш 

за 200 спарт сме нак з 38 кра ін. 

Гэ ты тур нір з'яў ля ец ца важ ным 

эта пам пад рых тоў кі да чэм пі я-

на ту све ту і доб рым шан цам па-

ка заць свае пра гра мы суд дзям 

і гле да чам. Та му ў бе ла рус кіх 

ама та раў са ма га гра цы ёз на га 

ві ду спор ту бу дзе маг чы масць 

уба чыць та кіх зо рак, як Аляк-

санд ра Сал да та ва і Ка ця ры на 

Се ляз нё ва (якія за мя ні лі Дзі ну 

і Ары ну Аве ры ных), пры зё раў 

чэм пі я на ту све ту Не ві я ну Вла дзі-

на ву (Бал га рыя), Лі ну Ашрам (Із ра-

іль), Ка ха Мі на га ва (Япо нія).

Бе ла русь прад ста вяць пры зёр чэм пі я-

 на ту све ту і Еў ро пы, пе ра мож ца эта паў

Куб ка све ту Ка ця ры на Гал кі на і пры зёр 

эта паў Куб ка све ту Анас та сія Са лас. 

Так са ма на пля цоў цы Fаlсоn Сlub вы-

сту пяць ты ту ла ва ныя ка ман ды ў гру-

па вых прак ты ка ван нях.

Га лоў ны трэ нер бе ла рус кай ка-

ман ды Іры на ЛЯ ПАР СКАЯ ад зна чы ла, 

што Алі на Гар на сько, якая ра ней вель мі 

доб ра за рэ ка мен да ва ла ся бе ў збор най, 

ад наў ля ец ца пас ля траў мы. «Пас ля апе-

ра цыі ў Гер ма ніі і ў Мін ску Алі на ўжо ня-

дрэн на ся бе ад чу вае, трэ ні ру ец ца з на мі, 

пры ня ла ўдзел у не каль кіх не афі цый ных 

стар тах. Пла ну ем, што да сту дзе ня 2019 

го да яна цал кам ад но віц ца». Так са ма 

Іры на Ля пар ская на га да ла, што пас ля 

Алім пій скіх гуль няў у Рыа-дэ-Жа нэй ра 

ў нас змя ні ла ся ка ман да ў гру па вых 

прак ты ка ван нях. «Прак тыч на ўча раш-

нія юні ёр кі ця пер ува хо дзяць у асноў ную 

ка ман ду. Дзяў ча ты за ва я ва лі яшчэ не 

так шмат ме да лёў, як пры вык лі ба лель-

шчы кі, але ў нас ад на з са мых ма ла дых 

ка ман даў, та му яны пра цяг ва юць ра-

бо ту, трэ ні ру юц ца».

Стар шы ня Бе ла рус кай аса цы я-

цыі гім нас ты кі Але на СКРЫ ПЕЛЬ 

рас ка за ла, што на эта пе Куб ка све-

ту ў Мін ску гле да чоў ча кае ма ляў ні-

чае ад крыц цё і яр кае фі наль нае шоу. 

«Упэў не на, на ма ю чым ад быц ца тур-

ні ры і на шы гім наст кі па ра ду юць гле-

да чоў. Да нас пры яз джа юць з вя лі кім 

за да валь нен нем, трэ ба рых та вац ца і 

да буй ней шых спа бор ніц тваў. У Бе-

ла ру сі лю бяць гэ ты від спор ту, шмат 

хто жа дае ім зай мац ца. Сё ле та ў нас 

ад крыў ся но вы Па лац мас тац кай гім-

нас ты кі, там пра хо дзіць пад рых тоў ка да 

эта пу Куб ка све ту і чэм пі я на ту све ту», — 

ад зна чы ла Але на Аль бер таў на.

На га да ем, ле тась на да маш нім эта пе 

Куб ка све ту ў Мін ску бе ла рус кія гра цыі 

за ва я ва лі 10 ме да лёў.

Ад зна чым так са ма, што этап Куб ка 

све ту вы клі каў ці ка васць не толь кі ў бе-

ла рус кіх срод каў ма са вай ін фар ма цыі, 

асвят ляць спа бор ніц твы бу дуць жур на-

ліс ты з Япо ніі, Ра сіі, Укра і ны, Швей ца-

рыі і Гер ма ніі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

УСЕ ЗОР НЫЯ ГРА ЦЫІ 
ЗБЯ РУЦ ЦА Ў МІН СКУ

Этап Куб ка све ту прой дзе з 17 да 19 жніў ня

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  

ЧА ЛА ВЕК У БЕ ЛЫМ
Пай шоў з жыц ця на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі Мі ка лай Кі ры чэн ка

Ча ла век у бе лым — ад на з 

яго ро ляў у спек так лі «Больш, 

чым дождж». Ад на з тых ро-

ляў, дзе Кі ры чэн ка ра біў сваю 

спра ву вель мі дак лад на, але 

не за ўваж на. Ён на огул умеў 

ра біць маўк лі выя і на ват 

эпі за дыч ныя ро лі, цярп лі-

ва ча ка ю чы ця гам спек так-

ля ад ной сва ёй рэп лі кі —

та ды, ка лі яму па да ба ла ся 

тое, што ад бы ва ла ся на сцэ не. А яму, зда ец ца, па да-

ба ла ся ўсё: ёсць ар тыс ты, для якіх кайф — са ма пра ца. 

І та му Мі ка лай Кі ры чэн ка, ужо бу ду чы ў ста ту се на род-

на га ар тыс та Бе ла ру сі, не грэ ба ваў ні я кі мі ро ля мі, на ват 

дроб ны мі — ці то ў тэ ат ры, ці то ў кі но. Пры тым што за 

ім бы лі яр кія ро лі ў спек так лях па бе ла рус кай і за меж най 

кла сі цы, дзе ён ува саб ляў на ват ка ра леў скіх асоб.

Ку па ла вец, ад ным сло вам. За гэ тым азна чэн нем ха-

ва ец ца ад мет ны сэнс і пра фе сій ныя ха рак та рыс ты кі: ака-

дэ мізм (як дак лад насць і ўзор насць ак цёр скай пра цы) і 

жа дан не по шу ку (бо ар тыс там заў сё ды хо чац ца больш 

доб ра га і роз на га ма тэ ры я лу). Вы ха ва нец кур са Дзміт рыя 

Ар ло ва ў Бе ла рус кім тэ ат раль на-мас тац кім ін сты ту це, з 

мо ман ту пе ра хо ду ў Ку па лаў скі тэ атр (1971 год) пас ля 

не каль кіх га доў на сцэ не Брэсц ка га аб лас но га дра ма-

тыч на га тэ ат ра, Мі ка лай Кі ры чэн ка быў за па тра ба ва ны 

заў сё ды і роз ны мі рэ жы сё ра мі. Мно гія па мя та юць яго 

ро лі ў спек так лях Ва ле рыя Ра еў ска га: ад пер ша га ча ла-

ве ка Ада ма ў «Стра ча ным раі» (па вод ле А. Ку рэй чы ка) 

да ка ра ля Ягай лы ў «Кня зі Ві таў це» (А. Ду да ра ва). З яго 

ўдзе лам жы лі на сцэ не та кія па ста ноў кі, як «Чор ная Пан на 

Ня сві жа» і «Ве чар»... Вель мі яр кія ро лі Кі ры чэн кі паў ста лі 

ў зна ка вых спек так лях Мі ка лая Пі ні гі на, та кіх як «Іды лія», 

«Пін ская шлях та», «Пан Та дэ вуш»...

Але пры хіль ні кі ін ша га (эк пе ры мен таль на га тэ ат ра) 

мо гуць быць удзяч ныя Мі ка лаю Кі ры чэн ку за тое, што 

ён не ба яў ся ры зы ка ваць, вы кон ва ю чы ро лі ў спек та лях, 

якія бы лі рэ жы сёр скі мі дэ бю та мі. Ад на з са мых яр кіх ра-

бот Мі ка лая Кі рэ чын кі — у спек так лі «Кры ва вая Мэ ры» 

(па вод ле Д. Бой кі), пер шай па ста ноў цы Аляк санд ра Гар-

цу е ва, якая ме ла фан тас тыч ны фес ты валь ны лёс і яшчэ 

ў 90-я га ды па ка за ла: у бе ла рус ка га тэ ат ра ёсць жа дан не 

ру хац ца і раз ві вац ца, шу каць і спра ба ваць но выя фор-

мы. Гіс то рыя ся мей ная па ры, якая стра ці ла ка хан не, 

па да ва ла ся ў сты лі мі ні ма ліз му, без якіх бы то ні бы ло 

сцэ наг ра фіч ных эфек таў, і тры ма ла ся вы ключ на на ар-

тыс тах Зоі Бе ла хвос цік і Мі ка лаю Кі ры чэн ку. І хто б гэ та 

здо леў сыг раць вось так — прос та, без за ліш ніх эмо цый? 

Але для гле да чоў гэ та бы лі су цэль ныя эмо цыі!.. Та кія ж 

эмо цыі за хап лен ня вы клі ка лі плас тыч ныя экс пе ры мен-

таль ныя па ста ноў кі Паў ла Ада мчы ка ва (зга да ны «Больш, 

чым дождж» па вод ле «Чай кі» А. Чэ ха ва» і «С.В» — ін тэр-

прэ та цыя чэ хаў ска га «Віш нё ва га са ду»). Атры ма ла ся 

та му, што са бра ла ся ко ла ар тыс таў, якія бы лі га то выя 

гэ та ра біць па-за пра цай, дзе ля мас тац тва, па яд на ныя 

ідэ яй. Мі ка лай Кі рэ чэн ка быў га то вы да ра бо ты ў доб рай 

ка ман дзе і ўмеў аца ніць ідэю.

Ка лі ён пра ца ваў на па са дзе ды рэк та ра На цы я наль-

на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы 

(ча ты ры га ды з 2005-га), то пра цяг ваў плынь па ста но вак 

па бе ла рус кай кла сі цы. Але стаў шы фак тыч на чы ноў ні-

кам, не сы шоў з ак цёр скай пра фе сіі. Ад да насць спра ве і 

шчы расць — вось што бы ло вы зна чаль ным у ха рак та ры 

Мі ка лая Кі ры чэн кі. І не толь кі не па срэд на ў тэ ат ры, але 

і ў Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў, дзе 

ён вы кла даў ак цёр скае май стэр ства. Умеў за ці ка віць 

мо ладзь тым, што на огул ад бы ва ец ца ў тэ ат раль най 

пра сто ры на шай кра і ны і ўся го све ту: яго ра зам са сту-

дэн та мі мож на бы ло ба чыць у якас ці гле да ча са мых яр кіх 

пры ваз ных спек так ляў.

Ад на з апош ніх яр кіх прэм' ер з удзе лам Мі ка лая Кі-

ры чэн кі — «Зям ля Эль зы» — ад бы ла ся амаль паў го да 

та му. Ён пра ца ваў і не да ваў са бе па лёг кі, на ват ка лі 

пад во дзі ла зда роўе. Імк нуў ся па спець больш. Спы ніў ся 

на ліч бе 72 га ды.

Што за ста нец ца, бо за фік са ва на на кі на стуж ку: яр кая 

фак ту ра Мі ка лая Кі ры чэн кі бы ла за па тра ба ва ная не толь-

кі ў па пу ляр ных ра сій скіх тэ ле се ры я лах, але і бе ла рус кіх 

кар ці нах (па чаў зды мац ца ў 70-я га ды), пры нам сі, та кіх 

рэ за нанс ных мас тац кіх філь мах, як «На стас ся Слуц кая». 

У па пу ляр най кар ці не «У жніў ні 44-га» ў Мі ка лая Кі ры чэн кі 

эпі за дыч ная ро ля. Але тут яго маў чан не ў кад ры вель мі 

кра са моў нае — за ім больш, чым сло вы...

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў спа чу ван не 
род ным і бліз кім на род на га ар тыс та Бе ла ру сі Мі ка лая Кі ры-
чэн кі, па ве да мі ла прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да ра. «Пры мі це 
спа чу ван ні ў су вя зі са смер цю шчы ра га і аба яль на га ча ла-
ве ка. Свой лёс Мі ка лай Мі хай ла віч звя заў з мас тац твам, 
пры свя ціў шы яму ўсе ду шэў ныя сі лы, та лент і на тхнен не», — 
га во рыц ца ў спа чу ван ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што твор чая дзей насць 
Мі ка лая Кі ры чэн кі ста ла не ацэн ным унёс кам у гіс то рыю 
су час най куль ту ры, з'яў ля ец ца пры кла дам для ма ла дых ар-
тыс таў, са праўд ным го на рам На цы я наль на га ака дэ міч на га 
тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы і ай чын на га кі не ма то гра фа, узо рам 
слу жэн ня сва ёй кра і не.

«Свет лая па мяць пра Мі ка лая Мі хай ла ві ча на заўж ды за-
ста нец ца ў на шых сэр цах», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Рэ дак цыя «Звязды» вы каз вае сло вы спа чу ван ня сям'і 
Мі ка лая Кі ры чэн кі і ка лек ты ву На цы я наль на га ака дэ міч на га 
дра ма тыч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы



Як не за хва рэць 
до ма...

Коль касць вост рых кі шэч-

ных ін фек цый, якая тра ды-

цый на рас це ў лет ні пе ры яд, 

сё ле та за ста ец ца на ўзроў-

ні мі ну ла га го да. З па чат ку 

2018-га ў Бе ла ру сі за рэ гіст-

ра ва на ка ля 8 ты сяч вы пад-

каў кі шэч ных ін фек цый, з іх 

вост рых — 6 ты сяч. Вы пад-

каў бруш но га ты фу і па ра-

ты фаў (кі шэч ных ін фек цый, 

якія вы клі ка юць мік ра ар га-

ніз мы ро ду саль ма не ла) з 

па чат ку го да ў кра і не ўво-

гу ле не вы яў ле на. На па ло ву 

ў па раў на нні з ана ла гіч ным 

пе ры я дам мі ну ла га го да зні-

зі ла ся за хва раль насць ге па-

ты там А (ві рус ная ін фек цыя, 

якая пе рад аец ца праз ва ду 

і пра дук ты хар ча ван ня). За тое 

коль касць не ка то рых ін шых 

ін фек цый вы рас ла. На прык-

лад, амаль на трэць па вя-

лі чы ла ся за хва раль насць 

саль ма не лё зам (ін фек цыя, 

якая су стра ка ец ца ў свой-

скай птуш кі і жы вё лы і пе-

рад аец ца ў асноў ным праз 

мя са і мяс ныя пра дук ты).

— Больш чым у вась мі 

дзя сят ках вы пад каў пры чы-

най ста ла ўжы ван не пра дук-

таў, якія не на леж ным чы нам 

за хоў ва лі ся ў хат ніх умо вах 

або га та ва лі ся там жа з па ру-

 шэн нем тэх на ло гіі апра цоў кі, — 

ад зна чыў за гад чык про -

ці эпі дэ міч на га ад дзя лен ня 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра-

мад ска га зда роўя Дзміт-

рый ГА ЛО ЦІК. — У той жа 

час гэ тым ле там не за рэ-

гіст ра ва на вы пад каў атруч-

ван няў пра дук та мі хар чо вай 

пра мыс ло вас ці ў ар га ні за ва-

ных ка лек ты вах.

Як на га даў урач-гі гі е ніст 

ад дзя лен ня гі гі е ны і хар-

ча ван ня Юрый ГА РА НЮК, 

вар та быць піль ны мі і пры 

збо ры гры боў, не збі раць 

па да зро ныя, ста рыя і тыя, 

што рас туць по бач з тра са-

мі і ў ме жах га ра доў. Гэ так 

жа быць уваж лі вы мі рэ ка-

мен ду юць пры вы ба ры пра-

дук таў у кра мах, звяр та ю чы 

ўва гу на тэр мін пры дат нас ці. 

Асаб лі вую піль насць у спя ко-

ту вар та пра яў ляць пры на-

быц ці са да ві ны і ага род ні ны, 

а так са ма ягад, у пры ват нас-

ці ка ву ноў. Трэ ба па мя таць, 

што ка ву ны, якія скла да юц ца 

з цук роз най вад ка сці, — вы-

дат нае ася род дзе для раз віц-

ця мік ра ар га ніз маў.

...і за мя жой
Дзміт рый Га ло цік пад крэс-

ліў, што ле там уз рас тае ве ра-

год насць атры маць кі шэч ную 

ін фек цыю пад час ку пан ня ў 

ва да ёмах. Для ад па чын ку і 

ку пан ня гі гі е ніс ты ра яць вы-

ка рыс тоў ваць да зво ле ныя 

для гэ та га мес цы. І на гад ва-

юць, што ў за ба ро не ных для 

ку пан ня ва да ёмах ры зы ка за-

ра жэн ня кі шэч най ін фек цы-

яй па вя ліч ва ец ца. Асаб лі вую 

ўва гу трэ ба ўдзя ляць гэ та му 

за мя жой — у ва да ёмы, у тым 

лі ку ў мо ра, мо гуць ад во дзіц-

ца сцё ка выя во ды.

— Ле тась гэ та бы ла вя лі-

кая праб ле ма. У нас вы со кая 

сту пень ачыст кі сцё ка вых во-

даў, але трэ ба па мя таць, што 

та кая сі ту а цыя не ва ўсіх кра і -

нах, — па пя рэдж вае Дзміт-

рый Га ло цік. — З гэ тай пры-

чы ны не па жа да на ўжы ваць 

вуст ры цы, мі дыі, ін шых ма-

люс каў, вы лаў ле ных у пры бя-

рэж най зо не і пры га та ва ных у 

ка фэ ці на бы тых на рын ку.

У мно гіх кра і нах з цёп лым 

клі ма там на шмат больш рас-

паў сю джа ны мі, чым у Бе ла-

ру сі, з'яў ля юц ца ге па тыт А, 

ды зен тэ рыя, ха ле ра і ін шыя 

ін фек цыі. Та му рас слаб ляц ца 

цал кам на ад па чын ку ўсё ж 

не вар та. Пе рад па езд кай па-

жа да на вы свет ліць сі ту а цыю 

з ін фек цы я мі ў кра і не, у якую 

на кі роў ва е це ся. Не за хап ляц-

ца эк за тыч ны мі стра ва мі і не 

ўжы ваць не да кан ца пры га-

та ва ныя пра дук ты, у пры ват-

нас ці, дрэн на пра сма жа нае 

мя са, якое з'яў ля ец ца кры-

ні цай як ін фек цый ных, так і 

па ра зі тар ных хва роб. Хар ча-

вац ца лепш у рэ ка мен да ва -

ных ту ра пе ра та рам мес цах. 

І вы ка рыс тоў ваць на дзей ную

кры ні цу чыс тай ва ды, а так-

са ма ўжы ваць або све жа вы-

ціс ну тыя со кі, або на поі, якія 

пад вяр га лі ся на гра ван ню.

— Для пра фі лак ты кі ха ле-

ры мож на вы пі ваць ці з'я даць 

штось ці кіс лае, — ра іць Дзміт-

рый Га ло цік. — Вар та звяр-

таць ува гу на стан зда роўя і 

пры пер шых сімп то мах звяр-

тац ца да ўра ча. Трэ ба па мя-

таць, што та кія прэ па ра ты, як 

«стоп ды яр» — ча со выя срод кі, 

якія мож на вы ка рыс тоў ваць, 

каб да брац ца да ўра ча, яны 

не па ды хо дзяць для ля чэн ня 

і пра цяг ла га пры ёму.

Але на КРА ВЕЦ
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«Сюр пры зы» ле та

Пра ві лы, які мі не аб ход на кі ра вац ца
Пад трым лі вай це чыс ці ню ў тых мес цах, дзе га ту е це 

ежу.

Ад дзя ляй це сы рыя і пры га та ва ныя пра дук ты. Для 

апра цоў кі сы рых пра дук таў ка рыс тай це ся асоб ны мі ку-

хон ны мі пры ла да мі.

Пры трым лі вай це ся тэх на ло гіі пры га та ван ня, доб ра 

пра смаж вай це і пра па рвай це пра дук ты.

За хоў вай це пра дук ты пры бяс печ най тэм пе ра ту ры. 

Ка лі яны доў га за хоў ва лі ся ў ха ла дзіль ні ку, аба вяз ко ва 

ра за гра вай це пры тэм пе ра ту ры не менш за 60—70 гра-

ду саў. Не за хоў вай це пры га та ва ныя стра вы пры хат няй 

тэм пе ра ту ры больш за дзве га дзі ны.

Вы бі рай це све жыя і не са пса ва ныя пра дук ты. Ад 

тых, у якіх сы шоў тэр мін пры дат нас ці, без шка да ван ня 

па збаў ляй це ся.

...У Кры ча ве шпі та лі за ва на пя цё ра ра бот ні каў 

прад пры ем ства па вы рошч ван ні гры боў шы і та ке. 

Па куль вы свят ля ец ца кан чат ко вы ды яг наз, і ме ды кі 

не спя ша юц ца сцвяр джаць, што гэ та бы ло ма са вае 

атруч ван не. Але лет няя спя ко та — ме на ві та той 

час, ка лі коль касць кі шэч ных ін фек цый уз рас тае. 

Як ад іх за сце раг чы ся, на га да лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 

і гра мад ска га зда роўя.


