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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.56 17.50 9.54
Вi цебск — 7.49 17.37 9.48
Ма гi лёў — 7.47 17.40 9.53
Го мель — 7.40 17.41 10.01
Гродна — 8.11 18.06 9.55
Брэст    — 8.08 18.10 10.02

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Івана, Кузьмы, 
Марціна, Мікалая.
К. Дар’і, Інгі, Баніфата, Пятра.

Месяц
Апошняя квадра 27 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Авена. 
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1795 год — у Пе цяр бур гу пад пi са на кан вен-
цыя аб трэ цiм па дзе ле Рэ чы Па спа-

лi тай. Да Ра сiй скай iм пе рыi да лу ча ла ся за ход няя 
част ка Бе ла ру сi, част ка Лiт вы (да Коў на) i Кур лян-
дыя. Паўд нё ва-за ход няя част ка Брэсц ка га ва я вод-
ства ады хо дзi ла да Аў стрыi, паў ноч на-за ход няя 
част ка Гро дзен шчы ны — да Пру сii.

1881 год — у iс пан скiм го ра дзе 
Ма ла га на ра дзiў ся Па бла 

Ру iс-i-Пi ка са, якi стаў вя до мым на ўвесь 
свет фран цуз скiм мас та ком Па бла Пi ка-
са. Ге нiй Пi ка са пра явiў ся бе з ран ня га 
дзя цiн ства. У 14 га доў Па бла па сту-
пiў у Шко лу вы тан ча ных мас тац тваў у 
Бар се ло не, за адзiн дзень вы ка наў шы 
эк за ме на цый ную ра бо ту, для вы ка нан ня якой абi ту ры-
ен там ад во дзiў ся цэ лы ме сяц! У 1904 го дзе, асеў шы ў 
Па ры жы, ад крыў но вы кi ру нак у жы ва пi се — ку бiзм. У 
лi ку са мых пер шых па-са праўд на му аца нi лi твор часць 
Пi ка са рус кiя фi ло са фы, кры ты кi i ка лек цы я не ры. Яшчэ 
ў 1914 го дзе блiс ку чы ана лiз яго ра бот зра бiў Мi ка лай 
Бяр дзя еў. Пi ка са пра жыў доў гае i цi ка вае жыц цё, а яго 

твор часць змя нi ла тра ды цый ныя пра вi лы вы яў лен ча-
га мас тац тва. Кар цi ны Пi ка са зна хо дзяц ца ў му зе ях i 
пры ват ных ка лек цы ях уся го све ту.

1939 год — на ра дзiў ся (го рад Мiнск) Iгар 
Дзмiт ры е вiч Ва ла тоў скi, бе ла рус кi бiя-

фi зiк ака дэ мiк НАН Бе ла ру сi (1994), док тар бiя ла гiч-
ных на вук (1980), пра фе сар (1990), за слу жа ны дзе яч 
на ву кi Бе ла ру сi. Аў тар больш як 300 на ву ко вых прац 
у га лi не мемб ран най бiя фi зi кi i фо та бiя ло гii, ге но мi кi 
i пра тэ ё мi кi. Вы ву чыў за ка на мер нас цi бiя ла гiч на га 
дзе ян ня свят ла на ўзроў нi мемб ран ных струк тур рас-
лiн ных i жы вёль ных сiс тэм i сфар му ля ваў кан цэп цыю 
аб струк тур на-мемб ран ным кант ро лi фо та бiя ла гiч-
ных пра цэ саў у клет цы на пры кла дзе функ цы я на ван-
ня фо та рэ цэп тор на га i фо та сiн тэ тыч на га апа ра таў. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi (1992).

Анд рэй ВО ЛЯН, фi ло саф, iдэ о лаг Рэ фар ма цыi:
«Сва бо да заў сё ды мае на мэ це вы са ка род ныя 
ўчын кi i заў сё ды спа лу ча ец ца са ста ноў чым ла-
дам мыс лен ня».

У про да жы з'я вi лi ся па тэль нi з ан-
ты пры гар ным па крыц цём: ка лi ежа па-
чы нае пад га раць, у вас аў та ма тыч на 
ад клю ча ец ца iн тэр нэт.

На стаў нi ца ў шко ле ка жа дзе цям:
— Дзе цi, вы не за бы лi ся, што заўт ра 

вам трэ ба пры нес цi па 50 ты сяч на ра монт 
шко лы?

Дзе цi:
— Мар'я Iва наў на, а коль кi трэ ба пры-

нес цi гро шай, каб шко лу на огул за кры лi?

Жан чы не, якая сем ра зоў вы хо дзi ла 
за муж, у ЗА ГСе да зво лi лi са мой упiс-
ваць у паш парт проз вi шча му жа.

— Ска жы, ну што ў та бе доб ра га?
— Апе тыт.

Па гарызанталі: 1. Лясун. 6. Захаванне. 9. 
Нараў. 10. Райграс. 14. Піхта. 15. Песня. 16. Чапля. 
21. Указ. 22. Шарай. 23. Заказнік. 26. Стараста. 27. 
Вайна. 28. Раён. 31. Тамін. 32. Рэжым. 33. Аршын. 
36. Лістапад. 37. Бяляк. 39. Падворлік. 40. Атрад. 

Па вертыкалі: 2. Явар. 3. Уладанне. 4. Пажар. 5. 
Кніга. 7. Варта. 8. Раманаў. 11. Літаратар. 12. Бе-
лая. 13. Плантацыя. 17. Курсы. 18. Карта. 19. Фау-
на. 20. Акунь. 24. Камісія. 25. Нарыс. 29. Рэзерват. 
30. Арляк. 34. Штраф. 35. Вяхір. 38. Ірга. 

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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Па га ры зан та лі: 1. У сла вян скай мі фа ло гіі — 
жы хар ле су, ляс ны дух. 6. Най важ ней шая за да ча, 
за ма ца ва ная за На цы я наль ным пар кам «Бе ла-
веж ская пу шча» ад нос на за па вед на га пры род на га 
комп лек су. 9. Ра ка, што бя рэ па ча так у Свіс лац кім 
ра ё не і пра ця кае праз пу шчу. 10. Шмат га до вая 
зла ка вая рас лі на, пры дат ная для ства рэн ня га-
зо наў. 14. Хва ё вае дрэ ва, рэ лік та вы від яко га 
за ха ваў ся ў Бе ла веж скай пу шчы на ба лот ным 
ма сі ве «Дзі кі Ні кар». 15. Жанр му зыч на га тво-
ра, які вя до мы ра сій скі кам па зі тар А. Па хму та ва 
пры свя ці ла пры буж скай жам чу жы не. 16. Птуш ка 
атра да бус ла па доб ных, се ліц ца ў пой мах рэк, ка ля 
азёр, са жа лак. 21. Спе цы яль нае рас па ра джэн не, 
вы да дзе нае ў 1802 го дзе ра сій скім ім пе ра та рам 
Аляк санд рам І, што за ба ра ня ла па ля ваць на зуб-
роў, на но сіць ім якую-не будзь шко ду. 22. Аў тар 
ка ля ро ва га фо та аль бо ма «Бе ла веж ская пу шча». 
23. Учас так пры род ных пу шчан скіх ланд шаф таў, 
упер шы ню вы лу ча ны для ахо вы зуб ра ў 1541 го-
дзе. 26. Дзяр жаў ны ста тус Ры го ра Ва ло ві ча, яко-
му ка ра леў скім за га дам 1557 го да бы ло да ру ча на 
на гля даць за Бе ла веж ска-Ка мя нец кай пу шчай. 
27. Лі ха лец це, што на нес ла за па вед на му краю 
не па праў ную шко ду. 28. Мес ца, пра сто ра па пу-
ля цыі пэў на га ві ду жы вёл ці рас лін. 31. Бе ла рус кі 
ба та нік, аў тар на ву ко вых прац у га лі не лі хе на ло гіі. 
32. Ме тад ахо вы за па вед ных мяс цін. 33. Ме ра даў-
жы ні, якой ка рыс та лі ся на Бе ла ру сі да ўвя дзен ня 
мет рыч най сіс тэ мы. 36. На ся ко мае, не бяс печ ны 
шкод нік па ля вых і пла до вых куль тур, ляс ных па-
род. 37. За яц, не шмат лі кі від у пу шчы. 39. Дра пеж-
ная пе ра лёт ная птуш ка, за не се ная ў Чыр во ную 
кні гу Бе ла ру сі, во дзіц ца ў сы рых вы са каст воль ных 
ма сі вах, на ляс ных ба ло тах. 40. Так са на міч ная 
адзін ка ў сіс тэ ма ты цы дзі кіх жы вёл.

Па вер ты ка лі: 2. Бе лы клён. 3. Па на ван не Лі-
тоў ска га княст ва, пад якое ў па чат ку ХV ста год-
дзя пе рай шла Бе ла веж ская пу шча. 4. Вя лі кае 
бед ства, што на пат ка ла ў 1811 го дзе ту тэй шыя 
ля сы. 5. Сіс тэ ма ты за ва нае дру ка ва нае вы дан-
не з пе ра лі кам і апі сан нем усіх рас лін і жы вёл, 
узя тых пад ахо ву за ко на. 7. Ляс ны кар дон. 8. 
Ву чо ны-ле са вод, у 1957—1965 гг. — ды рэк тар 
за па вед на-па ляў ні чай гас па дар кі «Бе ла веж ская 
пу шча». 11. Пра фе сія, якой па пра па но ве поль-
ска га ка ра ля Ба то рыя, час та га на вед валь ні ка 
пу шчы, ава ло даў па ляў ні чы М. Цы ган скі. 12. 
Ра ка, по бач з якой у 1276 го дзе па за га дзе кня зя 
Ула дзі мі ра Ва лын ска га быў за кла дзе ны го рад 
Ка мя нец і вар та вая ве жа. 13. Вя лі кі ўчас так 
зям лі, за ня ты спе цы яль най куль ту рай для пад-
корм кі ляс ных жы ха роў. 17. Фор ма па ско ра най 
пад рых тоў кі і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі кад раў. 
18. Змен ша ны чар цёж пу шчан скіх ланд шаф таў. 
19. Жы вёль ны свет бе ла веж скіх ля соў, у лі ку 
ад мет ных прад стаў ні коў яко га — зубр, лось, 
тры тон, яшчар ка і ін шыя ві ды. 20. Прэс на вод ная 
ры ба, ад на з най больш шмат лі кіх у пу шчан-
скіх ва да ёмах. 24. Ор ган, за цвер джа ны вя лі кім 
ка ра лём лі тоў скім Сі гіз мун дам для вы ра шэн ня 
пы тан няў ка ры стан ня ле сам і се на ко сам. 25. 
Жанр гіс та рыч на га да сле да ван ня Г. Кар цо ва 
«Бе ла веж ская пу шча» вы да дзе на га ў 1903 го-
дзе. 29. Асаб лі вая ка тэ го рыя ў пу шчы, дзе за-
ба ра ня ец ца ўся ля кая гас па дар чая дзей насць, 
лю бое ўмя шан не ў пры род ныя пра цэ сы. 30. Від 
па па ра ці, рас це ў хва ё вых і яло ва-хва ё вых ля-
сах. 34. Спаг нан не для бра кань е ра. 35. Буй ны 
ляс ны го луб. 38. Кус то вая або дрэ ва вая ягад ная 
рас лі на, най больш па шы ра ны від якой увай шоў 
у ляс ныя фі та цэ но зы Бе ла ру сі.

«Бе ла веж скія края ві ды»
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На мi ну лым тыд нi зда быт-
кам бе ла рус кiх ба лель шчы-
каў стаў цi ка вы для ай чын-
ных шы рот факт: ня мец кi 
трэ нер уз на ча лiў «Пар ты-
зан-МТЗ», фут боль ную ка-
ман ду трэ цяга па ран жы ры 
бе ла рус кага дывізіёна. У 
клу бах на шай вышэйшай 
лігі за меж ныя спе цы я лiс ты 
пра цу юць не так час та, а тут 
ад ра зу дру гая лi га! Ка рэс-
пан дэнт «Звяз ды» на ве даў 
«пар ты зан скую» трэ нi роў-
ку i па гля дзеў на тое, як у 
ка ман дзе пра цу ец ца Кар лу 
Аль вi ну Штры ге лю.

«Пра фе сi я на лы», 
якiя не атрым лi ва юць 
гро шай

Зда ец ца, яшчэ зу сiм ня даў-
на мiн скi «МТЗ-РI ПА» вы сту паў 
у вы шэй шай лi зе, за ва ёў ваў 
ме да лi чэм пi я на ту i Ку бак кра-
i ны, пе ра ма гаў у еў ра куб ках 
доб ра вя до мы вен гер скi «Фе-
ранц ва раш» i рых та ваў фут ба-
лiс таў для збор най, ад нак лёс 
ка лек ты ву склаў ся так, што ка-
ман да спа чат ку змя нi ла наз ву 
на «Пар ты зан», а пас ля на огул 
згу бi ла ся на фут боль най кар-
це кра i ны, вы сту па ла толь кi на 
ама тар скiм пер шын стве ста лi-
цы. Праў да, шчы рыя, вя до мыя 
на ўсю кра i ну сва ёй ан ты ра-
сiсц кай па зi цы яй ба лель шчы-
кi не да лi кан чат ко ва па мер цi 
са ма быт най дру жы не i сва i мi 
на ма ган ня мi за явi лi клуб у дру-
гую лi гу. Атрым лi ва ец ца там у 
iх па куль не вель мi — ка ман да 
iдзе ў гру пе аў тсай да раў.

— Мы па куль са бе шыш кi на-
бi ва ем, пры гля да ем ся да са пер-
нi каў, — ка жа пе рад чар го вай 
трэ нi роў кай 25-га до вы ка пi тан 
ка ман ды Па вел Ка роль. — Мно-
гiя хлоп цы ўпер шы ню вы сту па-
юць на па доб ным уз роў нi. Гэ та 
вы клiк для нас.

Асно ву сён няш ня га «Пар ты-
за на-МТЗ» скла дае мо ладзь. 

Гэ та ра ней за ка ман ду гу ля лi 
вя до мыя фут ба лiс ты ка лiб ру 
Але га Стра ха но вi ча i Вя ча сла ва 
Гле ба, ця пер — вы ха ван цы мiн-
скiх фут боль ных школ, сту дэн-
ты, якiя спра бу юць спа лу чаць 
фут бол з на ву кай.

— Мно гiя на зы ва юць пра-
фе сi я на ла мi толь кi тых фут ба-
лiс таў, хто за раб ляе гуль нёй, 
— раз ва жае Па вел, якi, акра мя 
спор ту, зай ма ец ца не вя лi кiм бiз-
не сам. — А я лi чу, што ў на шай 
ка ман дзе, у якой фут бо лам нi-
хто не за раб ляе, так са ма ўсе 
пра фе сi я на лы. Хлоп цы на по лi 
ад да юць сваё зда роўе, гу ля юць 
толь кi з-за лю бо вi да фут бо ла. 
Яны вы клад ва юц ца на ўсе 100 
пра цэн таў!

— Цi час та фут ба лiс ты 
спаз ня юц ца на трэ нi роў кi?

— Час ад ча су. Трэ ба ўлiч-
ваць тое, што ва ўнi вер сi тэ тах 
па чаў ся на ву чаль ны год. Ад нак, 
ня гле дзя чы на гэ та, хлоп цы iмк-
нуц ца на вед ваць кож ную трэ нi-
роў ку.

На гас ця выя мат чы ка ман да 
звы чай на да бi ра ец ца на аран-
да ва най марш рут цы. Прэ мi яль-
ныя за доб ры матч «пар ты за-
ны» не атрым лi ва юць, а вось на 
хар ча ван не гро шы ка лек ты ву 
ў дзень гуль нi заўж ды вы дат-
коў ва юць. Яшчэ ад на за га на 
ка ман ды — ад сут насць нар-
маль най трэ нi ро вач най пля-
цоў кi. I ка лi для хат нiх мат чаў 
«пар ты за ны» яшчэ зды ма юць 
по ле са штуч ным па крыц цём, 
рых та вац ца да су стрэч пры хо-
дзiц ца на за па сным по лi арэ ны 
«Трак тар», якое больш на гад-
вае школь ны ста ды ён для за-
ня ткаў фiз куль ту рай.

— А што ра бiць? — Па вел на-
зi рае, як на пяс ча нае по ле па-
кры се вы хо дзяць фут ба лiс ты. — 
У нас та кiя рэа лii. Пры хо дзiц ца 
тры ваць. Ад нак у ка ман ды ёсць 
перс пек ты вы, i на на шы гуль нi 
пры хо дзяць ба лель шчы кi. Спа-
дзя ю ся, з ча сам усё зме нiц ца ў 
леп шы бок.

«Пе рад Штан ге трэ ба 
зняць ка пя люш»

Ад ным з кро каў да пе ра за-
груз кi мож на лi чыць пры ход у 
ка ман ду ня мец ка га спе цы я лiс та 
Кар ла Аль вi на Штрыге ля (на фо-
та). Ка лi ў яго бiя гра фiю за зiр не 
на ват са мы апан та ны фут боль-
ны эн цык ла пе дыст, ён не зной дзе 
там наз вы вя до мых клу баў. Хут-
чэй, на ад ва рот, бо кар' е ра гуль-
ца Штры ге ля звя за на ў да лё кiя 
1970-я з ма ла вя до мы мi ня мец кi-
мi ка ман да мi «Цi фен бах», «Хай-
льброн», «Эпi нген», «Одэн хайм». 
Та ва рыс кi матч на су свет на вя-
до май бра зiль скай арэ не «Ма ра-
ка на» су праць ка ман ды «Флу мi-
нэн сэ» стаў са мым па мят ным мо-
ман там у яго кар' е ры. Як трэ не ру 
яму так са ма кры ху па шан ца ва ла. 
Штры гель на ват па спеў па пра ца-
ваць у «Кар слсруэ» ра зам з вя до-
мым Вiнф ры дам Шэ фе рам, сён-
няш нiм трэ не рам збор най Ямай кi. 
Ця пер пе рад Аль вi нам ад крыў ся 
амаль са мы «нiз» бе ла рус ка га 
фут бо ла.

На за няц це трэ нер пры хо дзiць 
хвi лi на ў хвi лi ну, хут ка пе ра апра-
на ец ца ў стра ка тую вят роў ку i вы-
хо дзiць да гуль цоў на фут боль нае 
по ле. Штры гель, да рэ чы, так са ма 
пра цуе, а та му да ка ман ды спя-
ша ец ца ад ра зу пас ля за вяр шэн ня 
пра цоў на га дня. Са сва i мi ма ла-
ды мi па да печ ны мi ён раз маў ляе 

пе ра важ на па-рус ку, ча сам ужы-
вае не зна ё мыя сло вы з ня мец кай 
мо вы, чым ад ра зу на гад вае Берн-
да Штан ге пад час не ад на знач най 
пра цы са збор най Бе ла ру сi. Трэ нi-
роў ка пра хо дзiць жва ва, хут ка, з 
бе га вы мi прак ты ка ван ня мi. Праз 
хвi лiн 40 трэ нер па ды хо дзiць па-
раз маў ляць са мной.

— Як у мя не з'я вiў ся ва ры янт 
з «Пар ты за нам»? На ма ёй фiр ме 
мне ска за лi, што ка ман да шу кае 
трэ не ра, — ужо ў пры цем ках ка-
жа трэ нер. — Я па тэ ле фа на ваў 
Ган не Бол бас, ды рэк та ру клу ба, 
i мы амаль ад ра зу па га дзi лi ся 
су пра цоў нi чаць. Ве да е це, мне 
цi ка ва пра ца ваць з мо лад дзю. 
Я ад чу ваю, што хлоп цы хо чуць 
ву чыц ца. Гэ та важ на для мя не. I 
я ўсце ша ны тым, што зноў ма гу 
ра бiць у фут бо ле.

— Цi ка ва, а што вас на огул 
пры вя ло ў Бе ла русь?

— Ка хан не. Гэ та зда ры ла-
ся пад Вiс ба дэ нам, у Гер ма нii. 
Мая бу ду чая жон ка ра зам з хо-
рам пры еха ла на фес ты валь. Я 
па чуў, як у ка вяр нi лю дзi раз-
маў ля юць на за меж най мо ве. 
Па ды шоў да iх, па цi ка вiў ся пра 
iх мо ву... Вось так i ад бы ло ся 
маё зна ём ства з Але най. Мы 
пас ля вель мi доў га пад трым-
лi ва лi су вязь па тэ ле фо не. На 
той мо мант мае дзе цi ўжо бы лi 
да рос лымі, i ў снеж нi 1999 го да 
я пе ра ехаў у Мiнск. Тут, зра зу ме-
ла, зу сiм iн шая куль ту ра. I пер-
шы час я на ўсё па зi раў вя лi кi мi 
ва чы ма, ад нак да но ва га ла ду 
жыц ця адап та ваў ся хут ка. Лю дзi 
ў вас ад кры тыя, гас цiн ныя, га то-
вы дзе ля ця бе ад даць усё. I гэ та 
мне па да ба ец ца ў ха рак та ры ва-
ша га на ро да. У Мiн ску ад чу ваю 
ся бе як до ма. А Бе ла русь лi чу 
дру гой ра дзi май. У ду шы я за раз 
больш бе ла рус, чым не мец.

Я шмат ра зо ва спра ба ваў у 
Бе ла ру сi ўлад ка вац ца на пра цу 
ў фут боль най сфе ры. Пi саў лiс-
ты, тэ ле фа на ваў — усё мар на. 
Мне не да лi нi вод най маг чы мас-
цi пра явiць ся бе! I толь кi «Пар ты-
зан» даў мне шанц.

— Мiж iн шым, як да ва ша-
га за хап лен ня ста вяц ца на 
асноў най пра цы?

— З ра зу мен нем. На па лi гра-
фiч най фiр ме, дзе я пра цую на-

чаль нi кам вы твор час цi, цi ка вяц-
ца, пы та юц ца пра на вi ны ў ка ман-
дзе. З «Пар ты за нам» я пра цую 
ўжо больш за ме сяц i вось ця пер 
пад пi саў кант ракт. За ра бо ту тут 
так са ма бу ду атрым лi ваць гро шы. 
Праў да, гро шы для мя не за раз 
не га лоў нае, бо фут бол — гэ та 
ўсё маё жыц цё. Спа дзя ю ся, што 
ў на ступ ным го дзе я так са ма бу ду 
пра ца ваць з ка ман дай.

— I як вам наш фут бол?
— Ён мне па да ба ец ца. Асаб-

лi ва стыль гуль нi ба ры саў ска га 
БА ТЭ. На маю дум ку, ня дрэн-
ны фут бол так са ма дэ ман стру-
юць i са лi гор скi «Шах цёр», i 
мiн скае «Ды на ма». Па гля дзiм, 
чым за вер шыц ца чэм пi я нат. 
Што ты чыц ца пер шын ства ся-
род ка манд дру гой лi гi, я ба чу 
там толь кi ад ну моц ную ка ман ду 
— «Го мель чы гунт ранс». Ас тат-
нiя гу ля юць кры ху горш. Пер-
шае ад чу ван не ад пра цы ў мя не 
так са ма доб рыя. Ха чу пры вiць 
хлоп цам дыс цып лi ну i па ра дак. 
Каб пас ля яны па сту по ва раз вi-
ва лi ся i са ма ўдас ка наль ва лi ся 
як фут ба лiс ты.

— Да во лi доў га на шу збор-
ную трэ нi ра ваў ваш су ай чын-
нiк Бернд Штан ге.

— Ён доб ры трэ нер, якi пры-
звы ча iў ся ра бiць так, як хо ча. 
Маг чы ма, у Бе ла ру сi гэ та ка-
мусь цi бы ло не да спа до бы. Мне 
на са мрэч па да ба ла ся, як ён пра-
ца ваў з ва шай на цы я наль най ка-
ман дай. За гэ та пе рад iм трэ ба 
зняць ка пя люш. За раз Бе ла русь 
вы сту пае не так, як ра ней. I я не 
ве даю, што бу дзе да лей.

— Ва шы ўмо вы для трэ нi-
ро вак не вы трым лi ва юць нi я-
кай кры ты кi.

— Без умоў на, нам цяж ка рых-
та вац ца на та кiм по лi. Але, ня гле-
дзя чы на гэ та, хлоп цы ўсё роў на 
пра цу юць на трэ нi роў ках до сыць 
ста ран на. Што да ста ды ё наў, на 
якiх су стра ка ец ца з са пер нi ка мi 
«Пар ты зан», яны вы гля да юць 
больш-менш нар маль на. У нiжэй-
шых лi гах пер шын ства Гер ма нii 
на та кiх так са ма гу ля юць.

— Да рэ чы, што жон ка до ма 
ка жа пра ва шу но вую пра цу?

— Але на кры ху хва лю ец ца, 
што мы менш ча су пра во дзiм 
ра зам. Але яна ўсё роў на доб-
ра ра зу мее, на коль кi важ ны для 
мя не фут бол.

...За лi ча ныя днi на вi на пра не-
звы чай на га нем ца ста ла ледзь 
не анек до там. Маў ляў, як гэ та 
гра ма дзя нiн Гер ма нii здо леў уз-
на ча лiць ка ман ду з наз вай «Пар-
ты зан»? Але, на на шу дум ку, ай-
чын ны фут бол, якi на тры бу нах i 
так не пес цяць ува гай гле да чы, 
уз ба га цiў ся са праў ды ад мет най 
гiс то ры яй. А вось якой ёй быць 
— ка рот кай цi доў гай, вы ра шаць 
ужо ме на вi та фут ба лiс там i Кар-
лу Аль вi ну Штры ге лю.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та аў та ра

Наш фут болНаш фут бол  ��

«Пар ты зан ская» быль

Сён ня ў Бе ла ру сi на 1000 ча ла век 
у пра ца здоль ным уз рос це пры па дае 
630 ча ла век ва ўзрос це, ста рэй шым за 
пра ца здоль ны. Дэ ма гра фiч ная на груз-
ка праз дзе сяць га доў скла дзе 862 ча-
ла ве кi на 1000. У 2025 го дзе 28 пра цэн-
таў на сель нiц тва кра i ны ака жуц ца ва 
ўзрос це, ста рэй шым за пра ца здоль ны, 
а ўдзель ная ва га лю дзей пра ца здоль на-
га ўзрос ту скла дзе ўся го 54 пра цэн ты.

Для змян шэн ня гэ тай на груз кi не аб ход-
на раз вi ваць па тэн цы ял па жы лых лю дзей, 
да ваць iм маг чы масць пра ца ўлад ка ван ня. 
Шмат лi кiя да сле да ван нi па каз ва юць, што 
вя лi кая коль касць лю дзей ва ўзрос це, ста-
рэй шым за пра ца здоль ны, хо чуць пра ца-
ваць, але ў iх для гэ та га ня ма маг чы мас цi 
з-за пэў ных стэ рэа ты паў у гра мад стве, 
па ве дам ляе Рэ сурс ны цэнтр ЮНФ ПА.

Улiч ва ю чы тэн дэн цыю рос ту коль кас цi 

па жы лых лю дзей як у Бе ла ру сi, так i ў све-
це, Фонд ААН у га лi не на ро да на сель нiц тва 
раз вян чаў 5 асноў ных мi фаў аб пра ца-
здоль нас цi па жы лых.

Мiф 1. Па жы лыя не мо гуць пра ца-
ваць з-за дрэн на га ста ну зда роўя.

У Еў ро пе стан зда роўя не з'яў ля ец ца 
асноў най пры чы най вы ха ду на пен сiю. 
Боль шасць лю дзей ва ўзрос це 60-69 га-
доў лi чаць ся бе па раў наль на зда ро вы мi, 
больш за 60 пра цэн таў не ма юць функ цы-
я наль ных аб ме жа ван няў.

Мiф 2. Па жы лыя не па вiн ны пра ца ваць, 
та му што пра дук цый насць iх пра цы знач на 
нi жэй шая, чым у ма ла дых спе цы я лiс таў.

Да сле да ван нi ў пра мыс ло вас цi па каз ва-
юць, што па жы лыя спе цы я лiс ты, як пра вi ла, 
час цей да пус ка юць ня знач ныя па мыл кi, у 
той час як спе цы я лiс ты больш ма ла до га 
ўзрос ту да пус ка юць па мыл кi ра дзей, ад нак 

яны больш за ўваж ныя i да ра жэй каш ту юць. 
Па жы лыя ра бот нi кi дэ ман стру юць вы со кую 
пра дук цый насць у пра цы, якую яны ве да-
юць i ма юць во пыт яе вы ка нан ня, хоць яны 
не так лёг ка пры вы ка юць да но вай пра цы. 
Iн шыя да сле да ван нi вы твор час цi ра бот нi каў 
ста рэй ша га ўзрос ту не да лi iс тот ных до ка-
заў та го, што пра дук цый насць пра цы па жы-
лых нi жэй цi вы шэй, чым у больш ма ла дых 
ра бот нi каў. Мож на мер ка ваць, што ёсць 
сэнс за трым лi ваць ква лi фi ка ва ных ра бот-
нi каў на пра цоў ным мес цы, а не пры му шаць 
iх да по шу ку но ва га пра цоў на га мес ца.

Мiф 3. Жыц цё пас ля вы ха ду на пен-
сiю — аса ло да.

За да во ле насць жыц цём пас ля вы ха-
ду на пен сiю ў больш ран нiм уз рос це па-
дае хут чэй, чым пас ля вы ха ду на пен сiю ў 
больш поз нiм уз рос це. Як па каз ва юць да-
сле да ван нi, поз нi вы хад на пен сiю ста ноў ча 

ўплы вае на каг нi тыў ныя (iн тэ ле кту аль ныя, 
ра зу мо выя) здоль нас цi i iх за ха ван не.

Мiф 4. Па жы лыя су пра цоў нi кi зай ма-
юць мес цы ма ла дых спе цы я лiс таў.

Ка лi гэ та так, то ў кра i нах, дзе ўзрост 
вы ха ду на пен сiю нi жэй шы, па вi нен быць 
нi жэй шым i ўзро вень бес пра цоўя ся род 
мо ла дзi. Ад нак та кая тэн дэн цыя па куль не 
на зi ра ец ца нi ў Бе ла ру сi, нi ў Еў ро пе.

Мiф 5. Ста рэн не на сель нiц тва — ка-
та стро фа для кра i ны.

З да па мо гай дэ ма гра фii мож на до сыць 
дак лад на раз лi чыць коль касць i до лю па-
жы лых лю дзей у бу ду чы нi i спраг на за ваць 
стан зда роўя i ўзро вень смя рот нас цi пры 
iс ну ю чых умо вах. Аба пi ра ю чы ся на та кiя 
звест кi, мож на рэ гу ля ваць са цы яль нае i 
эка на мiч нае раз вiц цё кра i ны.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

У по шу ку вый сцяУ по шу ку вый сця  �� НЕ НА ПЕН СIЮ, А НА ПРА ЦУ

«Пар ты зан» па куль трэ нi ру ец ца на по лi, «Пар ты зан» па куль трэ нi ру ец ца на по лi, 
якое больш на гад вае школь ны ста ды ён.якое больш на гад вае школь ны ста ды ён.


