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Ка пі тан дру го га ран гу ў ад-

стаў цы Ба рыс Бе раж ны на ра-

дзіў ся ў Бе ла ру сі. Слу жыў на 

фло це з 1956-га да 1985 го да. 

Спа чат ку — звы чай ным мат-

ро сам, пас ля вы ра шыў стаць 

афі цэ рам.

— Ка лі я пры зы ваў ся, то 

ма ра кі яшчэ слу жы лі ча ты ры 

га ды. Я з дзя цін ства ма рыў 

стаць вы ключ на ма ра ком 

і ў ін шай пра фе сіі ся бе і не 

ба чыў. Хоць у сям'і ні хто да 

вод ных пра сто раў да чы нен ня 

і не меў. Я з ма лен ства чы-

таў кні гі Ста ню ко ві ча, збі раў 

вы раз кі з га зет на мар скую 

тэ ма ты ку. До ма бы ла цэ лая 

біб лі я тэ ка з кні га мі пра мо-

ра. Але па куль мя не не пры-

зва лі, я яго і не ба чыў ні ко лі. 

Тэр мі но вую служ бу пра хо дзіў 

на Бал тый скім фло це, а ка-

лі стаў афі цэ рам, то вы ка заў 

жа дан не пай сці на Ці ха акі ян-

скі. Да лё кі Ус ход пры цяг ваў 

сва ёй не вя до мас цю. Там мы 

ха дзі лі ў Ін дый скі акі ян, пра-

хо дзі лі праз так зва ны ну ля-

вы пункт ка ля Аф ры кі, дзе 

сы хо дзяц ца эк ва тар і ну ля вы 

ме ры ды ян. Ка раб лі, на якіх я 

слу жыў, бы лі пры пі са ны да 

парт оў Пры мор ска га краю, 

Ку рыл, Кам чат кі... З апош няй 

я і дэ ма бі лі за ваў ся і вяр нуў ся 

да до му.

Пад час свя та ве тэ ра ны 

ВМФ атры ма лі на груд ныя 

зна кі да 25-год дзя Бе ла рус-

ка га са ю за ва ен ных ма ра коў. 

Прад стаў ні кі Ці ха акі ян ска га, 

Паў ноч на га, Бал тый ска га, 

Чар на мор ска га і Кас пій ска га 

фла тоў паў дзель ні ча лі ў кон-

кур се па пе ра цяг ван ні мар скіх 

ка на таў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



На двор'еНа двор'е  

Са праўд нае ле та
Цёп ла і ў асноў ным без апад каў 

бу дзе на гэ тым тыд ні
Спя ко та кры ху спа дзе, тэм пе ра ту ра па вет ра ча ка-

ец ца ў асноў ным да 30 гра ду саў. Апад каў пад час 

пра цоў на га тыд ня прак тыч на не бу дзе, даж джы 

прой дуць толь кі мес ца мі па кра і не, — па ве да мі лі 

ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У аў то рак, 31 лі пе ня, пе ра важ на па паў днё вым за ха дзе 

кра і ны, не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых на валь ніч ных 

даж джоў. Ноч чу і ра ні цай мес ца мі ча ка ец ца сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 14—20 гра ду саў вы-

шэй за нуль, днём бу дзе ад 24 гра ду саў па паў ноч ным ус-

хо дзе да 30 па паў днё вым за ха дзе.

У се ра ду, 1 жніў ня, бу дзе пе ра важ на без апад каў. Уна-

чы — 11—18 гра ду саў цяп ла, па паў днё вым за ха дзе — 

19—20. Днём бу дзе ад 24 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе 

да 30 па паў днё вым за ха дзе. У чац вер, 2 жніў ня, так са ма 

без апад каў. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 11—18, 

днём — 24—29 гра ду саў. У пят ні цу, 3 жніў ня, толь кі днём 

у асоб ных ра ё нах па за ха дзе ча ка юц ца ка рот ка ча со выя 

даж джы з на валь ні ца мі. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-

дзе 14—20 гра ду саў. Днём бу дзе 24—29, па паў днё вым 

за ха дзе да 30 гра ду саў



У го нар па ра во за
У Брэс це пас ля рэ кан струк цыі 

ўра чыс та ад кры лі му зей чы гу нач най тэх ні кі
Рэ кан струк цыю му зея пра вя лі ў рэ корд ныя тэр-

мі ны — за год. І ад кры лі ў дзень на ра джэн ня Брэс-

та, у 999-ы дзень го ра да. На чаль нік Бе ла рус кай 

чы гун кі Ула дзі мір МА РО ЗАЎ уру чыў стар шы ні 

Брэсц ка га гар вы кан ка ма Аляк санд ру РА ГА ЧУ КУ 

асаб лі вы су ве нір — вак заль ны звон з вы гра ві ра ва-

ны мі ліч ба мі «999» у знак та го, што па чаў ся ад лік 

апош ня га го да пер ша га ты ся ча год дзя Брэс та. Вось 

так сыш лі ся дзве свя точ ныя па дзеі.

Му зей чы гу нач най тэх ні кі, які брас таў ча не ад-

ра зу ста лі на зы ваць му зе ем па ра во заў, ад кры лі 

по бач з Брэсц кай крэ пас цю ў 2002 го дзе. Пад 

ад кры тым не бам тут са бра на больш за 50 адзі нак 

тэх ні кі: па ра во зы да ва ен на га, ва ен на га і пас ля-

ва ен на га па ка лен няў, цеп ла во зы, ва го ны, ін шая 

тэх ні ка. Са мым ста рым у ка лек цыі стаў па ра воз 
се рыі Э 1929 го да вы пус ку. У экс па зі цыі ёсць тра-
фей ныя па ра во зы ТЭ ча соў вай ны вы твор час ці 
за во даў Еў ро пы.

А вось пад час рэ кан струк цыі ўзвя лі но вы вы-
ста вач ны па віль ён. Гэ та, па сут нас ці, не вя ліч кі му-
зей у па мяш кан ні, які скла да ец ца з гіс та рыч ных 
і тэ ма тыч ных раз дзе лаў. Тут мож на па зна ё міц ца 
з хра на ло гі яй раз віц ця чы гу нач ных се так у Бе ла-
ру сі. Ёсць на ват ма кет Мас коў ска-Брэсц кай чы-
гун кі з ты па вы мі збу да ван ня мі ўзо ру 1872 го да. 
У вы ста вач най за ле раз ме шча ны прад ме ты по бы ту 

чы гу нач ні каў, фор ма ма шы ніс таў, ка лек цыя ліх-

та роў і шмат ін шых ці ка вых рэ чаў. І на ват у дзень 

ад крыц ця адзін з ве тэ ра наў чы гун кі па да рыў но вы 

экс па нат му зею.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

На гэ тых вы хад ных мін скі пла не та рый свят ка ваў свой 

дзень на ра джэн ня. Яму споў ні ла ся 53 га ды. Са мі бе ла ру сы 

зра бі лі свое асаб лі вы па да ру нак уста но ве, паў дзель ні чаў-

шы ў краў дфан дын га вай кам па ніі.

Прый шоў час аб на віць аб ста ля ван не пла не та рыя, і жы ха ры, 

са браў шы ся та ла кой, ах вя ра ва лі на но вую пра ек цый ную сіс тэ му. 

Уся го пад тры ма лі ідэю 514 ча ла век. Тэх на ло гія поў на га ку па ла, 

якую ця пер збі ра юц ца ўста ля ваць, па доб ная на ІMAX. Пла ну ец-

ца за ку піць ча ты ры пра ек та ры FullHD, і вы ява бу дзе вы во дзіц-

ца на ку пал з агля дам 360 гра ду саў. Кос мас ста не яр чэй шы і 

больш на сы ча ны, чым за раз, а раз дзя лен не вы явы па вя лі чыц ца ў 

1,5 ра за. Но вую сіс тэ му збі ра юц ца ўста ля ваць у мін скім пла не-

та рыі ўжо ў ве рас ні. Ідэю пад тры ма ла і кам па нія па вы твор час ці 

та ва раў для сну. Яна па ста ві ла пад ку па лам лож кі — ця пер на-

зі раць за зор ным не бам бу дзе яшчэ больш пры ем на.

У сам жа дзень на ра джэн ня на вед валь ні кі пла не та рыя маг лі 

па кі нуць свой пра гноз на на ступ ныя паў ста год дзя для ча ла вец-

тва. Па фан та зі ра ваць, якія з'я вяц ца тэх на ло гіі і ці змо жам мы 

ез дзіць на Марс, як на ле ці шча.

На дзея АНІ СО ВІЧ



Кас міч ны аглядКас міч ны агляд  

Яшчэ блі жэй да зор

Кант ракт з Анд рэ ем Сі-

да рэн кам фе дэ ра цыя за-

клю чы ла на год з маг чы-

мас цю яго пад аў жэн ня ў 

тым вы пад ку, ка лі трэ нер з 

ка ман дай вы ка нае га лоў ную 

за да чу: вяр тан не ў элі ту су-

свет на га ха кея на чэм пія на-

це све ту — 2019. «За да ча 

ня прос тая, але бу дзем ста-

рац ца», — ад зна чае Анд рэй 

Мі хай ла віч. Трэ нер пад крэс-

ліў, што год — гэ та не вя лі кі 

пе ры яд для та го, каб пе ра-

бу да ваць сіс тэ му, але ства-

рыць ка ман ду, у якой во пыт 

па ві нен спа лу чац ца з ма-

ла до сцю, мож на. «Ця пер у 

збор най ёсць праб ле мы па 

ўсіх гуль ня вых па зі цы ях, але 

я бу ду ста рац ца пры цяг нуць 

у яе склад най мац ней шых 

ха ке іс таў кра і ны. Вя до ма, 

ра ней вы бар гуль цоў быў 

знач на шы рэй шы, за раз 

маем, што ма ем, — кан ста-

туе Сі да рэн ка. — Ду маю, 

мая сіс тэ ма бу дзе бу да вац-

ца пад вы ка наў цаў, зро бім 

стаў ку на ка манд ныя дзе ян-

ні. Ка лі мы ра зам — не маг-

чы мае маг чы ма. Гэ та па він-

на стаць дэ ві зам збор най».

Ад ной з са мых вост рых 

тэм у фар мі ра ван ні скла ду 

апош нім ча сам ста ла ад-

мо ва гуль цоў вы сту паць за 

на цы я наль ную ка ман ду. «Да 

кан ца жніў ня па ві нен вы зна-

чыц ца ста тус бе ла рус кіх ха-

ке іс таў у Кан ты нен таль най 

ха кей най лі зе. Вы ра шыц ца, 

ці бу дуць яны ле гі я не ра мі, 

з-за гэ та га іх ра шэн ні мо-

гуць змя ніц ца. Ка лі я яшчэ 

сам быў гуль цом і вы сту-

паў за збор ную СССР, для 

нас бы ло го на рам гу ляць за 

збор ную, ха це ла ся б та кіх 

ад но сін і ад су час ных ха ке-

іс таў». Анд рэй Мі хай ла віч 

таксама пад крэс ліў, што 

для гуль цоў, якія ра ней ад-

мо ві лі ся вы сту паць за на цы-

я наль ную ка ман ду, дзве ры ў 

збор ную не за чы не ныя.

Га лоў ны трэ нер ад зна-

чыў, што па-ра ней ша му за-

ста лі ся пы тан ні ў ад но сі нах 

збор най і ХК «Ды на ма». Ён 

рас ка заў, што ўжо звяз ваў-

ся з кі раў ніц твам мінск ага 

клу ба, на пе ра дзе аса біс тая 

су стрэ ча з трэ не рам «зуб-

роў» Гор дзі Ду ай е рам, на 

якой трэ ба бу дзе аб мер ка-

ваць ро лю бе ла ру саў у «Ды-

на ма». «Вя до ма, мне ха це-

ла ся б, каб на шы хлоп цы 

атрым лі ва лі больш да ве ру 

і як ма га больш гуль ня во га 

ча су ў КХЛ, гэ та вель мі важ-

на для збор най», — ад зна-

чае Анд рэй Мі хай ла віч.

Так са ма ў хут кім ча се ў 

фе дэ ра цыі ха кея ад бу дзец-

ца трэ нер скі са вет, дзе ў 

на стаў ні ка збор най бу дзе 

маг чы масць аб мер ка ваць 

рэ фор мы, якія ад бы лі ся ў 

чэм пі я на це Бе ла ру сі. Анд-

рэй Сі да рэн ка ад зна чыў, 

што пла нуе ўвесь час зна-

хо дзіц ца ў кра і не, та му ў яго 

бу дзе маг чы масць на пра ця-

гу ўся го се зо на са чыць за 

ха ке іс та мі і ў КХЛ, і ў мяс-

цо вым чэм пі я на це.

Што да ты чыц ца фар мі-

ра ван ня трэ нер ска га шта ба 

збор най, ужо вя до ма, што 

да па ма гаць Сі да рэн ку бу дзе 

Дзміт рый Краў чан ка, ён жа 

бу дзе кі ра ваць ма ла дзёж-

най збор най Бе ла ру сі (U-20). 

«У мой трэ нер скі штаб так-

са ма аба вяз ко ва ўвой дзе 

хто-не будзь з трэ не раў «Ды-

на ма», та му што кан ды да таў 

у збор ную з гэ та га клу ба ў 

нас шмат. Краў чан ка бу дзе 

ад каз ваць за ата ку, трэ нер 

ва ра та роў так са ма аба вяз-

ко ва з'я віц ца. Па куль ду маю, 

хто ім мо жа стаць. Пла ную 

за пра шаць спе цы я ліс таў з 

бе ла рус кіх клу баў і блі жэй 

да чэм пі я на ту све ту вы зна-

чу ся з кан ды да ту рай», — рэ-

зю муе Сі да рэн ка.

Най блі жэй шы збор у на-

цы я наль най ка ман ды прой-

дзе пад час ліс та па даў скай 

паў зы, маг чы ма, у гэ ты час 

Бе ла ру сі ўдас ца пра вес ці Еў-

ра тур. У снеж ні пла на ваў ся 

тур нір у Сла ве ніі, але ў фе дэ-

ра цыю па сту пі ла за пра шэн-

не і ад сла ва каў, та му з са-

пер ні кам бе ла рус кі бок яшчэ 

не вы зна чыў ся. У лю тым па-

да печ ныя Анд рэя Сі да рэн кі 

ад пра вяц ца на та ва рыс кія 

мат чы ў Нар ве гію, а ў кра са-

ві ку, на пя рэ дад ні чэм пі я на ту 

све ту ў ды ві зі ё не І, згу ля юць 

ча ты ры мат чы са збор ны мі 

Літ вы і Венг рыі. «Ка лян дар 

быў ство ра ны яшчэ да май го 

пры хо ду на па са ду га лоў на га 

трэ не ра, у мя не ёсць пы тан ні 

і да дат, і да пад бо ру са пер-

ні каў. Ха це ла ся б згу ляць як 

ма га больш мат чаў пе рад 

чэм пі я на там све ту».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Агульны клопатАгульны клопат  

Ад пра тэр мі на ва ных ле каў 
трэ ба па збаў ляц ца правільна!

У 40-й ста ліч най па лі клі ні цы з'я віў ся пер шы ў Бе ла-

ру сі кан тэй нер для збо ру ў на сель ніц тва са пса ва ных 

ле каў. Яго ўста ноў ку іні цы я ва лі Цэнтр эка ла гіч ных 

ра шэн няў су мес на з ка мі тэ там па ахо ве зда роўя 

Мін гар вы кан ка ма пры пад трым цы Ка а лі цыі «Чыс-

тая Бал ты ка» (Шве цыя).

— Гэ та важ ны крок у рас пра цоў цы сіс тэ мы збо ру і ўты-

лі за цыі пра тэр мі на ва ных ле каў ад на сель ніц тва ў на шай 

кра і не. Пас ля та го як мы ад пра цу ем схе му, мож на бу дзе 

рас паў сю дзіць гэ ты во пыт так са ма на ін шыя па лі клі ні кі, 

ра ё ны і га ра ды,— ка жа су пра цоў ні ца пра гра мы па хі міч-

най бяс пе цы і ад хо дах Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў 

На тал ля БЛЫ ШЧЫК.

Як па ка за лі да сле да ван ні, што пра во дзі лі ся два апош нія 

га ды, праб ле ма за брудж ван ня ле ка мі на ва коль на га ася род дзя 

для Бе ла ру сі не менш ак ту аль ная, чым для ін шых кра ін. У са-

ста ве сцё ка вых во даў буй ных га ра доў бы лі вы яў ле ныя гар ма-

наль ныя прэ па ра ты, ан ты бі ё ты кі, су праць за па лен чыя і мно гія 

ін шыя ле кі. Ачы шчаль ныя збу да ван ні не здоль ныя «ўлоў лі-

ваць» ма лень кія ма ле ку лы ле ка вых срод каў, тыя трап ля юць 

у сцё ка выя во ды, рэ кі і мо гуць апы нуц ца ў піт ной ва дзе.

— Па пад ан не рэшт каў ле ка вых срод каў у піт ную ва ду 

мо жа не га тыў на ад біц ца на зда роўі на сель ніц тва. На прык-

лад, гар ма наль ныя прэ па ра ты мо гуць вы клі каць праб ле мы 

рэ пра дук тыў на га ха рак та ру, ан ты бі ё ты кі — пры вес ці да 

рэ зіс тэнт нас ці мік ра ар га ніз маў, і ча ла век пас ля не змо жа 

вы леч вац ца з да па мо гай ле каў ад сур' ёз ных за хвор ван-

няў, — тлу ма чыць за гад чы ца ка фед ры фар ма цэў тыч най 

хі міі БДМУ На тал ля ЯРАН ЦА ВА.

Па сло вах ка ар ды на та ра кі рун ку па не бяс печ ных 

рэ чы вах і мар скім смец ці Ка а лі цыі «Чыс тая Бал ты-

ка», ды рэк та ра Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў Яў ге на 

ЛА БА НА ВА, раз віц цё сіс тэ мы збо ру ле каў ад на сель ніц тва 

ў Бе ла ру сі ў перс пек ты ве дасць маг чы масць па мен шыць 

за брудж ван не ле ка вы мі прэ па ра та мі мар скіх эка сіс тэм, 

у пры ват нас ці, Бал тый ска га мо ра.

Кан тэй нер для збо ру не па трэб ных ле каў да ступ ны для 

ўсіх у фае 40-й мін скай га рад ской па лі клі ні кі (ву лі ца Лю цын-

ская, 3) у га дзі ны пра цы ме ды цын скай уста но вы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



«Ка лі мы ра зам — «Ка лі мы ра зам — 
не маг чы мае маг чы ма»не маг чы мае маг чы ма»
Мэ ты і за да чы агу чыў но вы га лоў ны Мэ ты і за да чы агу чыў но вы га лоў ны 
трэ нер збор най Бе ла ру сі па ха кеітрэ нер збор най Бе ла ру сі па ха кеі

У лі пе ні пас ля зме ны стар шы ні Бе ла рус кай фе дэ ра-

цыі ха кея ста ла вя до ма, што кі ра ваць збор най да ве-

ра на Анд рэю Сі да рэн ку. Спе цы я ліст ужо пра ца ваў 

з га лоў най ка ман дай кра і ны з 1993-га на пра ця гу трох 

га доў. З на го ды свай го вяр тан ня но вы ру ля вы са браў 

прэс-кан фе рэн цыю.

Па хва ляхПа хва лях   МАР СКОЕ БРА ТЭР СТВА
У апош нюю ня дзе лю лі пе ня ма ра кі Бе ла ру сі тра ды цый-

на па дзеі свят ку юць Дзень Ва ен на-мар ско га фло ту. На 

пля цоў ку да цэнт раль на га ўва хо ду ў Бе ла рус кі дзяр жаў-

ны му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны з'е ха ла ся 

да 250 ча ла век, якія ма юць не па срэд нае да чы нен не 

да ска рэн ня мар скіх пра сто раў, — ад мі ра лы, стар шыя 

і ма лод шыя афі цэ ры, міч ма ны, ста рэй шы ны, мат ро сы 

і чле ны іх сем' яў, у тым лі ку і з Ра сіі. Хоць у на шай краі-

ны і ня ма вы ха ду да мо ра, але бра тэр ства лю дзей, якія 

ка лісь ці слу жы лі на фло це, не ве дае ме жаў.

Фо
та

 Б
ел
ТА
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