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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.17 16.47 7.30
Вi цебск — 9.14 16.30 7.16
Ма гi лёў — 9.07 16.37 7.30
Го мель — 8.55 16.42 7.47
Гродна — 9.31 17.04 7.33
Брэст    — 9.23 17.13 7.50

Iмянiны
Пр. Аляксея, Барыса, Васіля, 
Гаўрылы, Захара, Івана, Мікалая, 
Рамана, Сяргея, Усевалада, Якава.
К. Марыі, Юліі, Андрэя, Даніэля, 
Рыгора.

Месяц
Першая квадра 9 снежня. 
Месяц у сузор’і Авена. 

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

 

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы на  меснiк 
дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 22.416.  Iндэкс 63850.  Зак. № 5377.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         9 снежня 2013 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ca
ric

atu
ra

.ru

1852 год — на ра дзіў ся (вёс ка На ча, ця пер Во ра наў скі ра ён 
Гро дзен скай воб лас ці) Ван да лін Аляк санд ра віч Шу ке-

віч, бе ла рус кі ар хе о лаг, ант ра по лаг, края знаў ца, член-ка рэс пан дэнт 
Кра каў скай АН. Аду ка цыю атры маў у Віль ні. З 1872 го да жыў на 
ра дзі ме, да сле да ваў ар хеа ла гіч ныя пом ні кі ў Бе ла ру сі і Літ ве. Пер-
шым з бе ла рус кіх ар хе о ла гаў рас ка паў 16 кур га ноў і 376 ка мен ных 
ма гіл ты пу жаль ні каў XІІІ-XІV ста год дзяў і па чаў вы кон ваць хі міч-
ныя ана лі зы ста ра жыт ных зна хо дак. Вы ву чаў эва лю цыю аб ра ду 
па ха ван ня са ста ра жыт на сці да ча соў ВКЛ. Пад няў праб ле му да-
сле да ван ня Чор най Ру сі як гіс та рыч най з'я вы, асаб лі вае зна чэн не 
на да ваў геа гра фіч ным фак та рам яе за ся лен ня, рас па чаў спро бу 
даць пры клад ную хра на ло гію зме ны куль тур гэ та га рэ гі ё на. Част ку 
ма тэ ры я лаў сва ёй ка лек цыі пе ра даў у му зеі Кра ка ва, Пе цяр бур-
га, Маск вы. Аў тар прац, пры све ча ных ар хеа ла гіч ным зна ход кам і 
рас коп кам, а так са ма гіс то рыі і пры ро дзе Бе ла ру сі і Літ вы. Па мёр 
у 1919 го дзе.

1870 год — на ра дзіў ся (бы лы ма ён так 
Баг да на ва, ця пер Ва ло жын скі 

ра ён Мін скай воб лас ці) Фер ды нанд Ру шчыц, 
жы ва пі сец, гра фік, тэ ат раль ны мас так і пе-
да гог. Твор часць звя за на з мас тац кім жыц-
цём Бе ла ру сі, Поль шчы і Літ вы. Ву чыў ся ў 
К. Ер ма ла е ва ў Мін ску, у 1897 го дзе скон-
чыў Пе цяр бург скую ака дэ мію мас тац тваў. У 
1904-1907 га дах — пра фе сар Шко лы пры-
го жых мас тац тваў у Вар ша ве, Кра каў скай 
ака дэ міі мас тац тваў, ад дзя лен ня пры го жых 
мас тац тваў Ві лен ска га ўні вер сі тэ та (1919-
1932). Твор час ці ран ня га пе ры я ду ўлас ці вы 
рэа ліс тыч ны ма лю нак род най пры ро ды. За-
знаў уплыў ім прэ сі я ніз му і сты лю «ма дэрн». 
Ся род кар цін: «Мінск зі мою», «Млын ноч чу», «Па све це», «Зям ля» 
і інш. Пра ца ваў так са ма ў гра фі цы: вы кон ваў ілюст ра цыі да пе ры я-
дыч ных вы дан няў Віль ні, Вар ша вы, Кра ка ва. Аў тар стан ко вых ра бот 
«Сям'я», «Аў та парт рэт», «Дрэ вы над ва дой» і інш. Афор міў шэ раг 
спек так ляў у тэ ат ры ў Віль ні. Па мёр у 1936 го дзе.

1901 год — ад бы ло ся пер шае пры су джэн не Но бе леў скай 
прэ міі, са май буй ной і прэ стыж най прэ міі ў све це, за-

сна ва най у 1900 го дзе ў ад па вед нас ці з за вя шчан нем Аль фрэ да Но-
бе ля, вя до ма га фі лант ро па, вы на ход ні ка ды на мі ту. Тра ды цый ным 
днём уру чэн ня прэ мій, якія но сяць яго імя, стаў дзень смер ці Но бе ля. 
Пры су джэн не Но бе леў скай прэ міі бы ло да ру ча на Ка ра леў скай ака-
дэ міі на вук у Стак голь ме (па фі зі цы, хі міі, эка но мі цы), Ка ра леў ска му 
Ка ра лін ска му ме ды ка-хі рур гіч на му ін сты ту ту ў Стак голь ме (па фі зі я-
ло гіі і ме ды цы не), Швед скай ака дэ міі (па лі та ра ту ры), Нар веж ска му 
пар ла мен ту (прэ мія мі ру). Пер шы мі лаў рэ а та мі Но бе леў скай прэ міі 
ў 1901-м ста лі: у га лі не фі зі кі — не мец В. Рэнт ген, хі міі — га лан дзец 
Я. Хенд рык Вант-Гоф, ме ды цы ны — не мец Э. Фон Бе рынг, лі та ра-
ту ры — фран цуз скі па эт Ф.А. Сю лі-Пру дон, прэ мію мі ру атры ма лі 
за сна валь ні кі між на род на га Чыр во на га Кры жа швей ца рац А. Дзю-
нан і фран цуз Ф.Па сі, адзін з за сна валь ні каў між на род най Лі гі мі ру. 
Лаў рэ а там Но бе леў скай прэ міі 2000 го да стаў і наш зям ляк, Жа рэс 
Іва на віч Ал фё раў, ура джэ нец го ра да Ві цеб ска, ака дэ мік, чыё імя 
ўпі са на ў адзін шэ раг з ім ёна мі Эй нштэй на, Кю ры, Бо ра, Лан дау, 
Ка пі цы. 10 снеж ня ў Шве цыі ад зна ча ец ца дзень Но бе ля і ўзды ма-
ец ца на цы я наль ны сцяг.

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, пісь мен нік, лінг віст:

«Не ўсё да ра гое до ра га».

Ад па чы ва лі ў Тур цыі. Га тэль спа да-
баў ся, ну мар на огул су пер, а руч ні кі та-
кія пух на тыя... Ледзь ча ма дан закры-
лі...

Адэ са, сту дэн ты:
— Фі ма, не гу ляй з Сё мам у прэ фе ранс 

і не па зы чай яму.
— Ча му?
— Ён уба чыў у мя не ў ка шаль ку пяць-

сот грыў няў, за няў пяць дзя сят да сты пен-
дыі, а пас ля вый граў за іх ас тат нія.

Заў сё ды тры май це бу тэль ку шам-
пан ска га ў ха ла дзіль ні ку для асаб лі вых 
вы пад каў — ча сам асаб лі вым вы пад кам 
мо жа быць тое, што ў вас ёсць бу тэль ка 
шам пан ска га ў ха ла дзіль ні ку!

Тут бу дзем 
рэ пе тыраваць 

са мыя скла да ныя 
фі гу ры!

Амаль 940 ты сяч вы пад каў захворванняў кос на-
мы шач най сіс тэ мы за рэ гіст ра ва на ў на шай кра і не. 
У апош нія дзе ся ці год дзі знач на вы рас ла та кая 
за хва раль насць ся род дзя цей і пад лет каў. Рас-
це яна і ся род да рос лых. На огул, кос на-мы шач-
ныя за хвор ван ні ўва хо дзяць у трой ку най больш 
рас паў сю джа ных груп за хвор ван няў ся род да-
рос ла га на сель ніц тва Бе ла ру сі, Ра сіі, не ка то рых 
кра ін Еў ро пы (пас ля хва роб сіс тэ мы кро ва зва-
ро ту і ор га наў ды хан ня). На гэ тую тэ му пад-
час ан лайн-кан фе рэн цыі ў БЕЛ ТА раз маў ля лі 
стар шы на ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то рыі 
па та ло гіі су ста ваў і спар тыў най траў мы Рэс-
пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра 
траў ма та ло гіі і ар та пе дыі, кан ды дат ме ды-
цын скіх на вук Аляк сандр МУР ЗІЧ і за гад чык 
ла ба ра то рыі траў ма тыч ных па шкодж ван няў 
па зва ноч ні ка і спін но га моз га РНПЦ траў ма-
та ло гіі і ар та пе дыі, кан ды дат ме ды цын скіх 
на вук Анд рэй МА ЗУ РЭН КА.

Па вод ле іх слоў, кож ны трэ ці ва ўзрос це 50-
60 га доў мае тыя ці ін шыя пра явы астэ а арт ро зу. 
Праб ле мы з су ста ва мі ёсць у кож на га дру го га 
70-га до ва га. Ся род пры чын «ама ла джэн ня» гэ-
тых праб лем на зы ва юць пры ро джа нае змя нен не 
су ста ваў і па зва ноч ні ка (дыс пла зія, не да раз віц цё 
сег мен таў ка неч нас цяў), ліш няя ва га, цук ро вы 
дыя бет, па ру шэн ні эн да крын най сіс тэ мы. Акра мя 
та го, траў мы су ста ваў і ка неч нас цяў, праз мер ная 
на груз ка на су ста вы.

Кож ная па та ло гія па тра буе сва ёй пра фі лак ты кі і 
ля чэн ня. Вя до ма, што ў цэ лым лад жыц ця і хар ча ван-
не аказ ва юць пра мы ўплыў на раз віц цё і функ цыю 
су ста ваў. У боль шай част кі па цы ен таў, якія ле чац ца ў 
ад дзя лен нях цэнт ра траў ма та ло гіі і ар та пе дыі, — ліш-
няя ва га. Як пра ві ла, та кія па цы ен ты не толь кі ма юць 
лі шак вуг ля во даў і тлу шчаў у ра цы ё не, але і не да стат-
ко ва ру ха юц ца. Ля чэб ная фіз куль ту ра, зба лан са ва-
нае хар ча ван не з да стат ко вай коль кас цю фрук таў і 

га род ні ны слу жыць не толь кі пра фі лак ты кай, але і 
з'яў ля ец ца ад ным з мо ман таў ля чэн ня.

— Гі па ды на мія мо жа ўзмац няць праб ле мы з су ста-
ва мі, — тлу ма чыць Анд рэй Ма зу рэн ка. — Пад трым-
лі ваць функ цыі су ста ваў, у тым лі ку па зва ноч ні ка, 
да па ма га юць раз ме шча ныя ва кол мыш цы. Ме ха нізм 
не ста тыч ны. Мы доб ра ве да ем па кас ма на ўтах, як 
цяж ка ча ла ве ку вяр нуц ца з не ру хо мас ці да звы чай-
на га жыц ця...

Праб ле ма астэ а па ро зу бы ла і за ста ец ца ак ту аль-
най для жан чын ва ўзрос це пас ля 50 га доў. Астэ а па-
роз пры во дзіць да дэ фар ма цыі па зван коў, су ста ваў, 
бо ле вых ад чу ван няў. У гэ тай ка тэ го рыі хво рых амаль 
не маг чы ма да біц ца атры ман ня су тач най па трэ бы 
каль цыю і ві та мі ну Д3 з да па мо гай зба лан са ва на га 
хар ча ван ня. Асаб лі ва ў зі мо вы час. У Бе ла ру сі ма ла 
со неч ных дзён на пра ця гу го да, у ра цы ё не вель мі 
ма ла ма лоч ных пра дук таў. Та му па тра бу ец ца ка рэк-
цыя ві та мі на мі.

— У на шым цэнт ры вы ка рыс тоў ва юц ца са мыя су-
час ныя тэх на ло гіі, — ка жа Аляк сандр Мур зіч. — За 
апош нія 5-7 га доў цэнтр ука ра ніў тэх на ло гіі астэ а-
сін тэ зу для пры мя нен ня ў траў ма та ло гіі. З'я ві ла ся 
маг чы масць вы ка ры стан ня су час ных фік са та раў, з 
да па мо гай якіх мож на пра во дзіць апе ра цыі на ўсіх 
сег мен тах ка неч нас цяў. На яў насць гэ тых фік са та раў 
па слу жы ла ас но вай для рас пра цоў кі но вых ме то дык 
для ма ла ін ва зіў на га астэ а сін тэ зу ўсіх сег мен таў ка-
неч нас цяў.

Асноў ная тэн дэн цыя ў ар та пе дыі — ад наў лен не 
стра ча на га або па шко джа на га храст ка. Сён ня за-
ме на храст ка — са мы эфек тыў ны ме тад ля чэн ня. 
Вя лі кая ўва га на да ец ца рас пра цоў цы су час ных тэх-
на ло гій па транс план та цыі аў та ла гіч ных храст ко вых 
кле так — до нар скіх кле так, якія пе ра са джва юц ца 
за мест па шко джа на га храст ка. Рас пра цоў ва ец ца і 
ме то ды ка транс план та цыі ме зен хі маль ных ства ла-
вых кле так і іх да лей шая ды фе рэн цы роў ка ў ханд-
ра цы ты. Ча ка ец ца, што ў блі жэй шыя га ды з'я вяц ца 
клі ніч ныя вы ні кі, якія да зво ляць больш шы ро кае 
вы ка ры стан не та кіх тэх на ло гій.

Цэнтр аказ вае і ўсе ві ды хі рур гіч най да па мо гі 
пры ля чэн ні па та ло гій па зва ноч ні ка. У апе ра цы ях 
пры мя ня юц ца ім план та ты бе ла рус кай вы твор час ці. 
Цэнтр так са ма пра во дзіць хі рур гіч нае ля чэн не пух-
лін па зва ноч ні ка, хоць гэ тым жа зай ма ец ца РНПЦ 
ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі.

У Бе ла ру сі да стат ко ва доб ры ўзро вень хі рур гіі 
па зва ноч ні ка. Та му бе ла ру сы не ма юць па трэ бы ў 
за меж ных апе ра цы ях для ля чэн ня ска лі ё заў, кі фа-
тыч най дэ фар ма цыі па зва ноч ні ка. Скла да нае тэх-
на ла гіч нае хі рур гіч нае ўмя шан не пра во дзіц ца толь кі 
пры дэ фар ма цыі па зва ноч ні ка. Пры ля чэн ні бо ле вых 
сін дро маў па яс ніч на га астэ а ханд ро зу пры мя ня юц-
ца ма ла ін ва зіў ныя тэх на ло гіі — ай чын ныя ла зер ныя 
ўста ноў кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Па мяш кан не ста ліч на га Па ла-
ца мас тац тваў на ся лі лі воб ра зы 
з роз ных ча соў бе ла рус кай гіс-
то рыі. Гэ та шлях ці цы і кал гас-
ні кі, ін тэ лі ген ты і ра бо чыя, мас-
та кі і лі та ра та ры, на ват «зор кі» 
су свет най поп- і рок-куль ту ры. 
Воб ра зы гэ тыя жы вуць на бе ла-
рус кім пла ка це, гіс то рыя яко га 
на ліч вае вось ужо ста год дзе. І 
ме на ві та гэ тай да це пры све ча-
ная вы ста ва «100 год бе ла рус ка-
му пла ка ту», ар га ні за та рам якой 
з'яў ля ец ца Бе ла ру скі са юз мас-
та коў. Пер шы бе ла рус кі пла кат у 
дру ка ва ным вы гля дзе вый шаў у 
1913 го дзе і быў пры све ча ны 1-й 
кра ё вай вы ста ве хат ня га вы ра бу 
і на род на га шту кар ства ў Віль ні. 
Пла кат ства рыў мас так Фер ды-
нанд Ру шчыц. Праў да, на жаль, 
ары гі нал ме на ві та гэ та га пла ка та 
не за ха ваў ся.

На огул, ка ра ні пла кат на га мас-
тац тва трэ ба шу каць у XVІ-XVІІ ста-

год дзях. Та ды па не гі рыч ныя гра вю-
ры, якія ін фар ма ва лі пра на ву ко-
выя ці ін шыя дыс ку сіі, дру ка ва лі ся 
ў вы гля дзе гра вюр з тэкс там. Ся род 
пер шых та кіх бе ла рус кіх гра вюр-
пла ка таў вар та ад зна чыць пра цу 
Фран ціш ка Ска ры ны «Па не гі рык 
бра тоў Ска руль скіх», на гра ві ра ва-
ны ў 1604 го дзе ў Ня сві жы Та ма шом 
Ма коў скім.

Ад ны мі з пер шых за сна валь ні-
каў бе ла рус ка га пла ка та бы лі Ка-
русь Ка га нец, Фер ды нанд Ру шчыц, 
Язэп Драз до віч, Па вел Гут коў скі ды 
ін шыя. Пас ля Вя лі кай Ай чын най 
вай ны ў жан ры пла ка та на Бе ла ру сі 
ак тыў на пра ца ва лі За ір Азгур, Іван 
Ахрэм чык, Яў ген Зай цаў, Мі ка лай 
Гу ці еў, Ана толь Вол каў.

Пла кат нае мас тац тва ў Бе ла ру сі, 
як част кі Са вец ка га Са ю за, заўж-
ды ак тыў на раз ві ва ла ся, та му што 
пла кат быў доб рым спо са бам пра-
па ган дысц ка га ўздзе ян ня. У 1948 
го дзе пра во дзіц ца «І-ы Рэс пуб лі-

кан скі кон курс пла ка та», а ў 1961 
го дзе ства ра ец ца сек цыя пла ка та 
пры твор чым са ю зе. Па чы на ю чы з 
1966 го да, у Бе ла ру сі пра цуе «Агіт-
п ла кат» Са ю за мас та коў БССР, які 
згур та ваў і вы ха ваў та ле на ві тых 
пла ка тыс таў. Асаб лі вы ўздым раз-
віц ця бе ла рус ка га пла ка та пры хо-
дзіц ца на 70 — 90-я га ды ХХ ста год-
дзя. У гэ ты час ак тыў на пра цу юць 
Ле а нід За мах, Ар лен Каш ку рэ віч, 
Тра фім Іг на цен ка, Із ра іль Ра дун-
скі, Ула дзі мір Кру коў скі, Вік тар Фі-
лі мо наў, Мі ка лай Сто ма, Люд мі ла 
Каль ма е ва, Ула дзі мір Ва сюк, Вік-
тар Сма ляк, Юрый Дзе еў, Ула дзі мір 
Цэс лер, Сяр гей Вой чан ка, Анд рэй 
Ша лю та, Ула дзі мір Шчар бін, Ана-
толь От чык ды ін шыя.

І вось ця пер уя ві це, што пла ка ты 
ўсіх вы шэй пе ра лі ча ных аў та раў вы 
мо жа це на ўлас ныя во чы па ба чыць 
у Па ла цы мас тац тваў. Пры чым 
боль шасць з іх — ары гі наль ныя, 
на дру ка ва ныя ў ча сы ства рэн ня.

Вы ста ва пра цуе да 15 снеж ня з 
11.00 да 19.00 га дзін што дзён на, 
акра мя па ня дзел ка.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

Цяж кая вік то рыя на ша га бас кет боль-
на га флаг ма на, па ра жэн не ха кей на га 
«Ды на ма» і пер шая пе ра мо га ва лей-
боль на га «Шах цё ра» ў ад кры тым 
пер шын стве Ра сіі. «Звяз да» пры гад-
вае са мыя ці ка выя па дзеі ў ай чын-
ным спор це за апош нія дні.
1. Але спа чат ку пра фут бол. Ма гі лёў-

скі «Дняп ро» за ха ваў пра піс ку ў вы шэй шай 
лі зе. На га да ем, што па вы ні ках тур ні ру ма гі-
лёў цы за ня лі пе рад апош нюю па зі цыю, а та-
му мес ца пад сон цам да вя ло ся ад стой ваць 
у двух мат ча вым су праць ста ян ні з «Га ра дзе-
яй», дру гім клу бам пер шай лі гі. Ма лод шыя 
па ран жы ру пра дэ ман стра ва лі ха рак тар і ў 
пэў ныя мо ман ты вы гля да лі не горш за вя до-
ма га са пер ні ка. Пер шы па яды нак за вяр шыў-
ся пе ра мо гай ка ман ды з ус хо ду (3:1). Пры 
гэ тым «цук ро вая дру жы на» не рэа лі за ва ла 
пе наль ці. Дру гі за вяр шыў ся ні чы ёй (0:0). 
«Усе ба чы лі, што і мы, на пэў на, бы лі вар-
тыя вы ха ду ў вы шэй шую лі гу, — пры знаў ся 
пас ля гуль ні Анд рэй Кіп ра, га лоў ны трэ нер 
«Га ра дзеі». — Я лі чу, ка ман да зма га ла ся на 
роў ных з прад стаў ні ком вы шэй шай лі гі».

2. У чар го вым мат чы Еў ра чэ лен джа 
«Цмо кі-Мінск» у на пру жа най ба раць бе 
пе рай гра лі ру мын скі «Тыр гу-Му рэш» 
(84:82). Бе ла ру сы ма юць на сва ім ра хун ку 
7 ба лаў і пра цяг ва юць ба раць бу за вы хад 
у плэй-оф еў ра куб ка. А вось у Адзі най лі-
зе ВТБ бе ла ру сы са сту пі лі «Тры ум фу» з 
Лю бер цаў (71:80) і па куль зна хо дзяц ца на 
трэ цяй па зі цыі пад гру пы B.

3. Па ра да ваў ама та раў ва лей бо ла са-
лі гор скі «Шах цёр». «Гар ня кі» ў гэ тым се-
зо не атры ма лі пер шую пе ра мо гу ў ад кры-
тым чэм пі я на це Ра сіі. Са лі гор цы ўпэў не-
на на сва ёй пля цоў цы пе ра маг лі ка ман ду 
«Гроз ны» — 3:0. Пас ля пя ці ту раў ай чын ны 
клуб зай мае 11-е мес ца з 16 удзель ні каў 
чэм пі я на ту Ра сіі.

4. Тац ця на Драз доў ская пе ра маг ла ў 
Мель бур не ў эта пе Куб ка све ту па па-
рус ным спор це. З дзе ся ці го нак у кла се 
«Ла зер-Ра ды ял» бе ла рус кая яхт смен ка 
шэсць ра зоў ста на ві ла ся пер шай. На га-
да ем, што Тац ця на з'яў ля ец ца ся рэб ра-
ным пры зё рам чэм пі я на ту Еў ро пы-2012 і 
ўдзель ні цай ча ты рох Алім пій скіх гуль няў.

5. На вы хад ных ад бы лі ся пер шыя эс-
та фет ныя гон кі ў се зо не па бія тло не. 
Праў да, аў стрый скі Хах філь цэн не ўзняў 
бе ла ру сак на п'е дэс тал. Пер шае мес ца 
за ня ла жа но чая ка ман да Укра і ны. На шы 
бія тла ніст кі раз мяс ці лі ся на сё май па зі цыі. 
Але ж не бы ло б і гэ та га, ка лі не б Да р'я 
До мра ча ва, якая на сва ім эта пе пе ра гна ла 
не каль кіх бія тла ніс так. Пас ля вы дат на га 

стар ту Над зеі Скар дзі на, якая эс та фе-
ту пе ра да ва ла пер шай ся род удзель ніц, 
Люд мі ла Ка лін чык і На стас ся Ду ба рэ за ва 
«пры нес лі» До мра ча вай ад ста ван не ад 
лі да ра амаль у дзве хві лі ны... У спрын це 
До мра ча ва прый шла на фі ніш 36-й, а ў 
гон цы пе ра сле да ван ня — 11-й.

Та рас ШЧЫ РЫ
�

Траў ма та ло гія і ар та пе дыяТраў ма та ло гія і ар та пе дыя  ��

ХРАС ТОК ПАД ЗА МЕ НУ
ПОЎ НЫ ПЛА КАТ!
У Па ла цы мас тац тваў пра цуе 
вы ста ва да ста год дзя бе ла рус ка га пла ка та

У пра вiн цый ным Вi цеб ску ад бы ва ец ца тое, 
што толь кi по тым бу дзе ў Маск ве цi ста лi-
цах iн шых кра iн. Сён ня тут мож на па слу хаць 
«зо рак» кла сiч най му зы кi, вя до мых ва ўсiм 
све це. А ўсё та му, што ў горадзе пра хо дзiць 
мiж на род ны му зыч ны фес ты валь iмя Iва на 
Iва на вi ча Са ляр цiн ска га.
Са ляр цiн скi — вя до мы на ўвесь свет му зы ка знаў ца, 

тэ ат раль ны i му зыч ны кры тык, па лi глот — на ра дзiў ся ў 
го ра дзе над За ход няй Дзвi ной у снеж нi 1902 го да. Пра-
жыў у Вi цеб ску 18 га доў, по тым ву чыў ся i вы кла даў у 
Санкт-Пе цяр бур гу, а па мёр у Но ва сi бiр ску ў 1944 го-
дзе.

— Тра ды цый ны фэст iмя Са ляр цiн ска га, якi пра-
хо дзiць гэ ты мi дня мi, тра ды цый на са браў «зо рак» су-
свет най ве лi чы нi, вы ступ лен нi якiх рас пi са ны на га ды 
на пе рад. Ужо чвэрць ста год дзя ў Вi цебск пры яз джа юць 
са мыя за па тра ба ва ныя ў све це вы ка наў цы. I гэ та ў 
го рад, дзе ня ма опер на га тэ ат ра, а вя лi кi сiм фа нiч ны 
ар кестр толь кi на ста дыi ства рэн ня. Пры гэ тым за сна-
валь нi кi фес ты ва лю — упраў лен не па iдэа ла гiч най 
пра цы, куль ту ры i спра вах мо ла дзi Вi цеб ска га абл вы-
кан ка ма, Вi цеб ская аб лас ная фi лар мо нiя — зра бi лi 
так, каб леп шых вы ка наў цаў све ту жы ха ры Вi цеб ска 
i гос цi го ра да маг лi па слу хаць за вель мi сiм ва лiч ную 
ца ну — пры клад на 50 ты сяч руб лёў за квi ток, — па-
ве да мi лi ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ў ар га нi за цый ным 
ка мi тэ це фес ты ва лю.

Пад час фес ты ва лю ад бу дзец ца во сем кан цэр таў. Ся-
род вы ка наў цаў — на род ная ар тыст ка СССР, вя до мая 
скры пач ка Лi я на Iса ка дзэ, на род ны ар тыст Ра сii Мi ка лай 
Лу ган скi, за слу жа ны ар тыст Ра сii, ар га нiст Аляк сандр 
Кня зеў, го нар бе ла рус кай куль ту ры — Дзяр жаў ны ака дэ-
мiч ны сiм фа нiч ны ар кестр Рэс пуб лi кi Бе ла русь, а так са ма 
ка мер ны хор Смоль на га са бо ра (Санкт-Пе цяр бург).

У рам ках фэс ту вось ужо ў 15 раз ад бу дуц ца на ву-
ко выя чы тан нi з удзе лам бе ла рус кiх, поль скiх, ра сiй скiх 
на ву коў цаў. Ба дай, нi во дзiн iн шы му зыч ны фес ты валь 
не мо жа га на рыц ца та кi мi грун тоў ны мi чы тан ня мi.

Што ты чыц ца сен са цый, то ра ней, чым у Маск ве, ад-
бу дзец ца прэм' е ра кан цэр та (вы ка наў ца Аляк сандр Кня-
зеў) ар ган най му зы кi «I.С. Бах. Арыя i 30 ва ры я цый для 
кла вi ра (Голь дберг-ва ры я цыi)». Ра ней на ар га не гэ тую 
му зы ку нi ко лi не вы кон ва лi. Ёсць ле ген да, што Бах на пi-
саў гэ ты твор для па сла Ра сii ў Сак со нii, якi па скар дзiў ся 
ге нiю на праб ле мы са сном. У вы нi ку атры ма ла ся ма-
гут ная му зы ка. Ад яе, як ад зна ча лi не ка то рыя кры ты кi, 
на ад ва рот, нель га за снуць на пра ця гу не каль кiх су так: 
на столь кi глы бо кi твор, што ду ша па тра буе «пра цы».

Пад час фэс ту пройдзе вы ста ва фо та здым каў уну-
ка Шас та ко вi ча — Дзмiт рыя. Свае тво ры ён пры свя цiў 
го ра ду. Яко му? Кож ны на гэ тае пы тан не сам ад ка жа 
для са бе, ка лi ўба чыць чор на-бе лыя фо та здым кi. Мо-
жа, нех та ўба чыць на iх ку точ кi Пi це ра, а нех та  — Вi-
цеб ска?

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Ар ган ная сен са цыя ў Вi цеб ску

Cпорт-таймCпорт-тайм  ��

«ДНЯП РО» ЗА ХА ВАЎ МЕС ЦА 
Ў ВЫ ШЭЙ ШАЙ ЛІ ЗЕ

Зем ля коў 
не за бы ва ем!
Вiн шу ем на шых 

вяс коў цаў, усiх зем ля коў 
з на ды хо дзя чым 

Но вым го дам i Ка ля да мi. 
Жа да ем вам цяп ла на шых 

сэр цаў i баць коў скiх хат, свя-
точ на га на строю i но вых 
здзяйс нен няў у бу ду чым го-
дзе. Ка лi лас ка, пi шы це нам 
i сяб руй це са «Звяз дой»!
З па ва гай, Пётр Мi хай ла вiч ЛIШ, 
ды рэк тар ААТ «Ра дзi ма» 
Пру жан ска га ра ё на.
УНП 200026602.

Да ведамаДа ведама  ��

ПІ РА ТЭХ НІ КУ — ПАД ПІЛЬ НУЮ ЎВА ГУ
У ста лі цы стар та ва ла тра ды цый ная пе рад на ва год няя апе ра цыя па 
спы нен ні не за кон на га аба ра чэн ня пі ра тэх ніч най пра дук цыі.

Як ад зна чы лі ва ўпраў лен ні ахо вы пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі ГУ УС Мін гар-
вы кан ка ма, рэй да вы мі пра вер ка мі бу дуць ахоп ле ны ўсе без вы клю чэн ня ганд-
лё выя пунк ты го ра да, у тым лі ку буй ныя рын кі. Пры гэ тым су пра цоў ні кі мі лі цыі 
бу дуць пра ца ваць як у фор мен ным адзен ні, так і ў цы віль ным. У апош нім вы пад ку 
пра ва ахоў ні кі бу дуць ары ен та ва ны на вы яў лен не пад поль ных рас паў сюдж валь ні-
каў ня якас ных пі ра тэх ніч ных вы ра баў. Акра мя мі лі цэй скіх пад раз дзя лен няў, у рэй-
дах возь муць удзел і прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах, Мі ніс тэр ства 
па над звы чай ных сі ту а цы ях. Апе ра цыя бу дзе доў жыц ца да 9 сту дзе ня на ступ на га 
го да, ад нак рэй да выя ме ра пры ем ствы за пла на ва ныя да кан ца се зо на.

Да рэ чы, за ана ла гіч ны пе ры яд 2012-2013 га доў су пра цоў ні кі ста ліч най мі лі цыі 
кан фіс ка ва лі звыш 270 ты сяч адзі нак пі ра тэх ніч ных вы ра баў, а ў да чы нен ні да 
па ру шаль ні каў бы ло скла дзе на амаль 120 ад мі ніст ра цый ных пра та ко лаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


