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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.31 18.16 9.45
Вi цебск — 8.25 18.03 9.38
Ма гi лёў — 8.22 18.06 9.44
Го мель — 8.14 18.07 9.53
Гродна — 8.46 18.32 9.46
Брэст    — 8.43 18.37 9.54

Iмянiны
Пр. Мікалая, Пятра, Трыфана. 
К. Ліліяны, Валянціна, Кірылы, 
Мяфодзія.

Месяц
Поўня 15 лютага. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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Для першага разу  — 
нядрэнна.

Аб' ява.
Па зна ём лю ся з жан чы най 35—45 га-

доў для су мес на га пра жы ван ня. Аба-
вяз ко ва — з на яў нас цю алер гіі на Ста са 
Мі хай ла ва.

— Якая дзіў ная ў вас шпа га, спа дар.
— Гэ та ар ма ту ра, сэр...

На ад но фут ра ідзе со рак шку рак 
нор кі і сем шкур па куп ні ка.

Жон ка — му жу:
— А ска жы, мі лы, ты спа чат ку на зы ваў 

мя не «со ней кам», а пас ля вя сел ля толь кі 
«зай кай»! Ча му?

— Ну... Прос та да вя сел ля ты асвят ля-
ла мне шлях у бу ду чы ню, а ця пер па ста-
ян на па тра бу еш «ка пус ту»!

У са бак ёсць гас па дар, а ў ко шак — 
аб слу го вы пер са нал!

Він шу ем 
Ана то ля Іва на ві ча ДА НІ ША
з на го ды 60-га до ва га юбі лею!
Імк нен не слу жыць лю дзям, па тра ба валь насць 

да ся бе, да ка лег, да вуч няў, вя лі кая пра ца здоль-
насць, ад каз насць — гэ ты мі якас ця мі на дзе ле ны 
ды рэк тар на шай шко лы Ана толь Іва на віч. Ён ча-
ла век вы со ка га ін тэ ле кту, па ста ян на пра цуе над 
са бой, па вы шае свой пра фе сій ны ўзро вень.

Ана толь Іва на віч па спя вае ўсё: пе ра чы таць 
пе ры ё ды ку, па зна ё міц ца з ме та дыч ны мі на він-
ка мі, з'ез дзіць з вуч ня мі на эк скур сіі, на ве даць 
пра ва слаў ныя свя ты ні.

Ён цу доў ны сем' я нін: муж, баць ка і дзя ду ля. Ана толь Іва на віч — шчы ры 
да рад чык, кож на га зра зу мее і пад тры мае.

Па ва жа ны Ана толь Іва на віч! Пры мі це 
са мыя шчы рыя він ша ван ні ад ва ша га род-
на га ка лек ты ву.

Хай сон ца заў сё ды вам све ціць і грэе,
Хай збу дуц ца ва шы жа дан ні, над зеі.
Хай смут ку ні ко лі не ве да юць во чы,
Зда роўе і шчас це ня хай з ва мі кро чаць.

Ка лек тыў ДУА «СШ в. Аст ра ме ча ва» Брэсц ка га ра ё на.

Па га ры зан та лі: 1. Лас ка — не ..., ся дзеш, не 
па е дзеш (прык.). 4. «Ма ла дая зям ля,\\Як ..., а сон-
ца — жа ніх». З вер ша А.Ку ля шо ва «Аб люб ві». 
7. «Ня хай па га во раць,\\Мы іх не ба ім ся,\\Прый дзе 
та ня дзе ля,\\На ... ста на вім ся». З бе ла рус кай на-
род най пес ні «Дзяў чы на — сар дэнь ка». 8. «... ба бу 
па лю біў,\\Бо ба ба ха ро ша». З бе ла рус кай на род най 
пес ні «У ме ся цы ве рас ні». 10. Цяж ка ... — да лё ка 
ка хан не (прык.). 12. «Дроб ны дож джык\\Ды на кра-
пае,\\Вый дзі, дзяў чы на,\\... жа дае». З бе ла рус кай 
на род най пес ні «Дроб ны дож джык». 15. «Дзя куй, 
дзіў ная, за ка хан не !\\Дзя куй, юная, за ...!». З вер-
ша Л. Га лу бо ві ча «Дзя куй, дзіў ная, за ка хан не!». 
16. ... го ры раз бі вае (прык.). 18. «Ка хан не і пры ні-
зіць, і уз ды ме,\\Па куль у ім жы ве ... мая». З вер ша 
Р. Ба ра ві ко вай «Ка заў муд рэц: яно і на ра кан не». 
19. «Пад раз уда лыя час туш кі\\Зля тае ... з пра ва-
доў». З вер ша Я. Маль ца «Вяс ко вае вя сел ле». 
22. Моц нае за хап лен не. 23. «Як Люд кі не ба чу, 
—\\Не мі ла мне жыць:\\І сох ну, і пла чу,\\І сон не бя-
жыць». З вер ша Я. Ку па лы «...». 25. З дур но га кус та 
і ... пус та (прык.). 29. «Быц цам Та ма ра — ца ры ца,\\
Ма ры ма ёй ... ,\\Ду мак ма іх ча раў ні ца». З вер ша 
Д.  Пят ро ві ча «За ла та ві рыя хва лі на за га рэ лых пля-

чах...». 31. «Я вас люб лю! Які мой ... не быў,\\Як не 
хіс таў ся чо вен май го лё су». З вер ша А.Гра ча ні ка ва 
«Я вас люб лю!». 32. Тое, што шта бель. 33. Дзеў ка 
— не ..., не асты не (прык.). 34. За доб рым му жам і 
ва ро на жо на, а за кеп скім і ... за гі не (прык.).

Па вер ты ка лі: 2. Спо саб бе гу ка ня. 3. У лю тым 
сон ца скрозь ... ўсмі ха ец ца (прык.). 5. Ка лі за гры-
ме ла на го ла, бу дзе ха лод ная ... (прыкм.). 6. Тое, 
што і тэ зіс. 7. Як кра су дзя лі лі — я спа ла, як ... — 
уста ла (прык.). 9. Ехаў ..., а тра піў да ку мы (прык.). 
11. Спін ны плаў нік у ры бы. 13. Не вя лі кая рэч ка. 
14. Ста ра даў няя руч ная кі даль ная зброя. 16. Тая, 
якая вы клі кае па чуц цё лю бо ві. 17. «Устань, устань, 
маё ты ...!\\За ла та струн на йграе ўжо вяс на». З паэ мы 
Я.Ку па лы «Яна і я». 20. Муж чы на жа на ты — усё роў-
на як ... шчар ба ты (прык.). 21. «Я сцяб лін кай га то ва\\
упа сці ў ...,\\каб ты сніў мае бро вы\\і по лы мя кос». З 
вер ша А.Вя лю гі на «У чмя лі ным лу зе». 24. У лю тым ... 
сяб ры — за вея і ві ху ра (прык.). 26. Ма ла ды ро зум — 
па ля вы ...: бя жыць і гу дзіць (прык.). 27. Якая ... — та кія 
ско кі; якая дзеў ка — та кія жа ні хі (прык.). 28. ... дзе ду 
без ба бы: ядуць во шы і ска бы (прык.). 30. «Ган ка — 
кра сач ка дзяў чын ка:\\Рост у ме ру, тон кі ...». З паэ мы 
Я.  Ко ла са «Сы мон-му зы ка».

«ДЗЯ КУЙ, ДЗІЎ НАЯ, ЗА КА ХАН НЕ!» 
З Днём свя то га Ва лян ці на, за ка ха ныя!
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Па га ры зан та лі: 1. Ка ляс ка. 4. Ня вес та. 7. Шлюб. 8.  Дзед. 
10. Уз ды хан не. 12. Сэр ца. 15. Лю боў. 16. Лас ка. 18.  Ду ша. 
19. Іней. 22. Азарт. 23. «Люд ка». 25. Яга да. 29.  Пер ша цвет. 
31. Шлях. 32. Стос. 33. За цір ка. 34. Кня гі ня.

Па вер ты ка лі: 2. Алюр. 3. Слё зы. 5. Вяс на. 6. Тэ за. 
7. Шчас це. 9. Да ха ты. 11. Хіб. 13. Ра чул ка. 14. Ар ба-
лет. 16.  Лю бі мая. 17. Со ней ка. 20. Гла дыш. 21. Пра кос. 
24.  Два. 26. Ве цер. 27. Пес ня. 28. Бя да. 30. Стан.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

— До мра ча ва па ка за ла ўся му све ту, 
хто та кія бе ла ру сы, — ска заў нам пер шы 
ві цэ-прэ зі дэнт На цы я наль на га алім пій-
ска га ка мі тэ та Бе ла ру сі Ігар РАЧ КОЎ-
СКІ. — Гэ та пер шая алім пій ская пе ра-
мо га ў су ве рэн най гіс то рыі бе ла рус ка га 
бія тло на. Гэ та — са мы вы со кі клас, най-
вы шэй шы пі ла таж!

Са ма ж чэм пі ён ка вы гля да ла кры ху 
стом ле най, але па-ра ней ша му ззя ла ад 
шчас ця:

— Са мае га лоў нае ў ма іх эмо цы ях — 
гэ та пе ра мо га над са бой, — ка жа Да р'я. 
— Трэ ба за быц ца хоць на ней кі час пра 
тое, што ўжо зроб ле на. І пра ца ваць да-
лей. Да кож най гон кі трэ ба рых та вац ца, 
як да цяж кай пра цы, а на тра су вы хо дзіць 
з усве дам лен нем, што гэ та — твой лю-
бі мы за ня так...

Сён ня ўжо прый шло ўсве дам лен не 
та го, што ста ла алім пій скай чэм пі ён кай. 
Пачула гэ та на трох роз ных мо вах, бы ло 
вель мі пры ем на. Як вы гля дае ме даль, 
ве да ла толь кі па фо та. Ця пер ба чу на яве. 
Цяж кі ён, але мне вель мі па да ба ец ца.

— У якой сі ту а цыі больш ра да ва лі-
ся — ка лі пе ра ся ка лі фі ніш ную ры су 
ці ця пер, ка лі вам уру чы лі алім пій скае 
зо ла та?

— Праз су ткі эмо цыі ўжо аціх лі кры-
ху, васт ры ня прай шла, та му, вя до ма, пік 
ра дас ці прый шоў ся на за вяр шэн не гон кі. 
Ця пер пры ма ла ўзна га ро ду спа кой на.

— Усве дам ля е це, што за су ткі ста лі 
са май вя до май у Бе ла ру сі пер со най, 
што пра вас га во раць ва ўсіх кут ках 
кра і ны?

— Не, пра гэ та не ду маю. Мне нель-
га «рас пы ляц ца», трэ ба за ся ро дзіц ца на 
спа бор ніц твах: на пе ра дзе яшчэ ча ты ры 
гон кі.

Про та і е рэй Фё дар ПОЎ НЫ, які зна-
хо дзіц ца тут, у Крас най Па ля не, даў бія-
тла ніст цы свае на стаў лен ні, пры знаў шы-
ся, што ма ліў ся за пос пех бе ла рус кай 
спарт смен кі. «На ша кра і на не вя лі кая, — 
ска заў ён. — Твой за ла ты ме даль вар ты 
дзе ся ці ін шых. Шчы ра ска жу: я за ця бе 
ма ліў ся Бо гу. І ма ліў ся ста ран на. Ха чу 
па жа даць ад на го: каб пос пех не за кру-
жыў та бе га ла ву, а даў сты мул да яшчэ 
боль шых пе ра мог. Ка рыс тай ся гэ тым на 

ка рысць кра і ны і свай го на ро ду, плоць ад 
пло ці і кроў ад кры ві яко га ты з'яў ля еш ся. 
Са мае цяж кае ў на шым жыц ці — умець 
па ра да вац ца ра дас ці ін ша га. За гэ та, за 
ва шу шчы расць вам ад пла ціц ца сто ра-
зоў», — ска заў про та і е рэй Поў ны.

Што яшчэ пры кмет на га 
ад бы ло ся гэ тым ча сам 

у алім пій скім Со чы
Ся род ін ша га ста ла вя до ма, што 

Між на род ны алім пій скі ка мі тэт зняў з 
Ін дыі за ба ро ну на ўдзел у Алім пій скіх 
гуль нях  — пра гэ та за явіў ды рэк тар 
па ка му ні ка цы ях МАК Марк Адамс. 
«Упер шы ню ў гіс то рыі пра вя дзен ня Алім-
пій скіх гуль няў быў ад ноў ле ны алім пій-
скі ста тус, і да лей Ін дыя пра цяг не вы-
ступ лен не пад сва ім сця гам. Ён бу дзе 
ўзня ты на спе цы яль най цы ры мо ніі, пра 
якую бу дзе аб ве шча на паз ней», — за-
явіў Адамс жур на ліс там. Зняц це за-
ба ро ны ста ла маг чы ма пас ля та го, як 
9 лю та га аб ра лі но ва га прэ зі дэн та На цы-
я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та Ін дыі.

Як Ін дыі за ба ра ні лі 
ўдзель ні чаць у Гуль нях 

пад сва ім сця гам
МАК ча со ва дыс ква лі фі ка ваў Нацыя-

нальны Алімпійскі камітэт Ін дыі ў снеж ні 
2012 го да, ка лі ў кі раў ніц тва ар га ні за цыі 
бы лі вы бра ны чы ноў ні кі, па да зра ва ныя ў 
ка руп цыі. Кра і на бы ла па збаў ле на пра ва 
ўдзе лу ў Алім пі я дзе, але тром яе спарт-
сме нам МАК да зво ліў вы сту паць. Іх вы 
маг лі ба чыць на цы ры мо ніі ад крыц ця 
Алім пі я ды — яны іш лі пад не за леж ным 
алім пій скім сця гам (для ўдзе лу ў лыж-
ных гон ках у Со чы быў за яў ле ны На дзім 
Ік бал, на гі ганц кім сла ла ме вы сту пае Хі-
ман шу Та ку ры, на сан ках — Шы ва Ке-
ша ван).

Хто яшчэ на Гуль нях 
у Со чы вы сту пае 

пад алім пій скім сця гам
Трое прад стаў ні коў Тай ва ня вый шлі 

на па рад кра ін — удзель ніц Гуль няў пад 
сця гам, у якім су ме шча ны сім ва лы на цы-
я наль на га сця га і афі цый на га сця га алім-
пій ска га ру ху. Кі тай скі Тай бэй — адзі ны з 
пя ці част ко ва пры зна ных дзяр жаў, прад-
стаў ле ных на со чын скай Алім пі я дзе.

Да рэ чы, са май шмат лі кай ка ман дай, 
якая ка лі-не будзь вы сту па ла пад алім-
пій скім сця гам, бы ла Аб' яд на ная ка ман-
да СНД на зі мо вых Гуль нях 1992 го да ў 
Аль бер ві лі (129 спарт сме наў у 12 ві дах 
спор ту) і лет ніх Гуль нях у Бар се ло не (475 
ат ле таў у 27 ві дах спор ту). Спарт сме ны 
з СНД за ня лі дру гое і пер шае мес ца ў 
агуль на ка манд ным за лі ку ад па вед на. На 
зі мо вых Гуль нях на цы ры мо ні ях уз на га-
ро джан ня прад стаў ні коў Аб' яд на най ка-
ман ды ўзды ма ўся алім пій скі сцяг і гу чаў 
алім пій скі гімн; на лет ніх Гуль нях цы ры-
мо нія пра во дзі ла ся ана ла гіч на ў ка манд-
ных спа бор ніц твах, ад нак на цы ры мо ні ях 
узна га ро джан ня ў аса біс тых спа бор ніц-
твах узды ма ў ся дзяр жаў ны сцяг кра і ны 
спарт сме на, у го нар пе ра мог гу чаў гімн 
яго дзяр жа вы (у Аб' яд на ную ка ман ду та-
ды ўвай шлі прад стаў ні кі 12 рэс пуб лік бы-

ло га СССР). Ме на ві та тады асаб лі ва яр ка 
за ззя ла зор ка на ша га сла ву та га гім нас та 
Ві та ля Шчэр бы, які стаў шас ці ра зо вым 
алім пій скім чэм пі ё нам.

Ка лі і ча му ат ле ты іш лі 
не пад сва і мі сця га мі

Пер шы вы па дак ад мо вы спарт сме наў 
ад удзе лу ў Гуль нях не пад сва ім на цы я-
наль ным сця гам ад быў ся яшчэ ў па чат ку 
мі ну ла га ста год дзя. У 1908 го дзе на Алім-
пі я дзе ў Лон да не афі цый ны Санкт-Пе цяр-
бург за ба ра ніў Вя лі ка му Княст ву Фін лянд-
ска му, якое з'яў ля ла ся част кай Ра сій скай 
ім пе рыі, вы сту паць пад фін скім на цы я наль-
ным сця гам. У выніку фі ны бай ка та валі ра-
сій скі тры ка ло р, які ім на вяз ваў ся, і іш лі на 
цы ры мо ніі ад крыц ця без сця га на огул.

У 1980-м на цы ры мо ніі ад крыц ця і за-
крыц ця мас коў скай Алім пі я ды 15 збор ных 
(Аў стра лія, Ан до ра, Бель гія, Вя лі ка бры та-
нія, Ні дэр лан ды, Да нія, Ір лан дыя, Іс па нія, 
Іта лія, Люк сем бург, Но вая Зе лан дыя, Пар-
ту га лія, Пу эр та-Ры ка, Сан-Ма ры на, Фран-
цыя і Швей ца рыя) іш лі пад алім пій скім 
сця гам. Пры ўру чэн ні ме да лёў ат ле там 
з гэ тых кра ін гу чаў алім пій скі гімн. Та кі 
крок быў вы клі ка ны бай ко там Алім пій скіх 
гуль няў шэ ра гам за ход ніх кра ін, якія та кім 
чы нам вы каз ва лі пра тэст су праць уво ду 
са вец кіх вой скаў у Аф га ні стан (пра са вец-
кі блок дзяр жаў ад ка заў ім тым жа праз 
ча ты ры га ды  — з ад ным толь кі вы клю-
чэн нем: спарт сме ны з боль шас ці са цы-
я ліс тыч ных дзяр жаў на Алім пі я ду ў Лос-
Ан джэ лес не па еха лі на огул).

У 1992 го дзе ў Бар се ло не, акра мя ат-
ле таў з бы ло га СССР, пад алім пій скіх 
сця гам вы сту па лі спарт сме ны з Юга сла-
віі, якая на той мо мант так са ма рас па да-
ла ся на не за леж ныя кра і ны. А ў 2000-м 
на Гуль нях у Сід нэі як «ін ды ві ду аль ныя 
алім пій скія ат ле ты» вы сту па лі спарт сме-
ны з Ус ход ня га Ты мо ра.

Ця пер — кры ху пра сён няш няе.

Дзе жы вуць 
бе ла рус кія алім пій цы

Па куль за меж ныя дэ ле га цыі аб жы-
ва лі ся ў алім пій скай вёс цы ў Со чы, пе-

ра важ ная боль шасць на шых алім пій цаў 
(бія тла ніс ты, лыж ні кі, фрыс тай ліс ты) 
раз мяс ці лі ся ў асаб лі вых, мож на ска-
заць, хат ніх умо вах — у ту рыс тыч ным 
комп лек се «Бе ла русь». Ён раз ме шча-
ны на вы шы ні 540 мет раў над уз роў нем 
мо ра, а да лыж на-бія тлон на га комп лек-
су «Ла у ра» спарт сме ны да бі ра юц ца на 
фу ні ку лё ры. У нас на тэ ры то рыі ёсць 
гру па ка тэ джаў, якая ста іць асоб на. Тут 
для пра жы ван ня ство ра ны са мыя кам-
форт ныя ўмо вы. У кож ным ка тэ джы ёсць 
штат па ка ё вак, га то вых прый сці па пер-
шым вы клі ку і вы ка наць усе па жа дан ні. 
Так што ў спарт сме наў ня ма ні я кіх прэ-
тэн зій. Ад чы ніў шы дзве ры ў ка тэдж, вы 
тра пі це на дру гі па верх, дзе раз ме шча ны 
гас ці ная з ка мі нам і кух ня. На цо каль ным 
па вер се — са ўна і ду ша выя, а на трэ цім 
спаль ні. Та кі дом раз лі ча ны на ча ты рох 
ча ла век. Хар чу ец ца на ша ка ман да ў рэ-
ста ра не.

Ёсць дзе бія тла ніс там і лыж ні кам і пра-
гу ляц ца. Мес ца тут вель мі ма ляў ні чае, 
так што за да валь нен не пры ня се на ват 
прос ты шпа цыр уз доўж гор най Мзым-
ты, якая цячэ па ка мя нях да са ма га Чор-
на га мо ра. Тут так са ма ёсць боў лінг, 
SPA-цэнтр, не каль кі ба сей наў і лаз не вы 
комп лекс.

Так зва ны «Гор кі Го рад» (муль ты-
брэн да вы го рад-ку рорт), у якім жы ве 
і гру па бе ла рус кіх жур на ліс таў, раз ме-
шча ны ў па сёл ку Эс та са док Крас най 
Па ля ны за тыя ж 40 км ад Ад ле ра (Эс-
тон скі Са док на зва ны так па той пры-
чы не, што яшчэ ў XІX ста год дзі сю ды 
ма са ва пе ра ся ля лі ся... эс тон цы. Вось 
ужо не па ду ма еш, што гэ ты на род ах-
во чы да міг ра цыі!).

Пад час пра вя дзен ня зі мо вых Алім пій-
скіх гуль няў-2014 го да і Па ра лім пій скіх 
гуль няў у Со чы, ён вы кон вае функ цыю 
гор най ме ды я вёс кі для жур на ліс таў, якія 
асвят ля юць спа бор ніц твы ў гор ным клас-
та ры. Ад мет нас цю гэ тай част кі ку рор та 
з'яў ля ец ца яго маш таб насць (аб' ек ты 
«Гор кі Го рад» раз ме шча ны на трох уз-
роў нях: 540, 960, 2200 м над уз роў нем 
мо ра). Ку рорт мае 3- , 4- і 5-зор ныя га-
тэ лі і комп лекс апарт-га тэ ляў і таў нхаў-
саў. У 2011 го дзе пра ект «Гор кі Го рад» 
вый граў прэ мію UrbanAwards у ка тэ го рыі 
«Комп лекс нае за сва ен не тэ ры то рый. Ме-
га-пра ек ты».

Але мы пры еха лі не за га раць...

СО ЧЫм ДА ЛЕЙ...

У Еў ро пе на зі ра ец ца па воль ны пад' ём ак-
тыў нас ці гры пу. Еў ра бю ро Су свет най ар га ні-
за цыі ахо вы зда роўя па ве дам ляе, што се зон 
гры пу па чаў ся ў шэ ра гу кра ін на поўд ні Еў ра-
пей ска га рэ гі ё на СА АЗ. У ас тат ніх кра і нах ак-
тыў насць ні жэй шая, чым у гэ ты ж час мі ну ла га 
се зо на. Цыр ку лю юць ві ру сы гры пу A(H1N1), 
A(H3N2) і B.

У на шай кра і не на зі ра ец ца се зон ны, ха рак-
тэр ны для гэ та га пе ры я ду, рост за хва раль нас ці 
на вост рыя рэ спі ра тор ныя ін фек цыі. Ад нак гэ тая 
за хва раль насць, як па ве дам ля юць у Мі ніс тэр стве 
ахо вы зда роўя Бе ла ру сі, ніз кай ін тэн сіў нас ці, на-
ват ні жэй шай, чым апош нія не каль кі га доў у гэ ты 
час. Ка ля 70 пра цэн таў за хва рэ лых — дзе ці.

Пад час змен на двор'я асаб лі ва важ на вы кон-
ваць эле мен тар ныя пра фі лак тыч ныя за ха ды:

— час цей мыць ру кі;

— ра дзей да кра нац ца да ро та і но са;
— сіс тэ ма тыч на пра вет ры ваць ква тэ ру і пра-

цоў нае па мяш кан не;
— гу ляць на све жым па вет ры (ха да з пра-

віль най рэ гу ля цы яй ды хан ня ўзмац няе лё гач ную 
вен ты ля цыю, па ляп шае сіс тэ му кро ва зва ро ту, 
за гар тоў вае ар га нізм);

— ужы ваць ежу, ба га тую на ві та мі ны і мік-
ра эле мен ты — са да ві ну, ага род ні ну, а так са ма 
рыб ныя і ма лоч ныя стра вы.

Пры пер шых пры кме тах за хвор ван ня:
�звяр ні це ся да ўра ча
�за ста вай це ся до ма
�не за ра зі це бліз кіх (на сі це мас ку, ка рыс тай-

це ся асоб ным по су дам)
�пры май це ле кі толь кі па пры зна чэн ні ўра ча.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

ВІ РУ СЫ... НЕ АК ТЫЎ НЫЯ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» Ана толь Сла неў скі — з алім пій скай ста лі цы
У се ра ду бе ла рус кія алім пій цы бы лі воль ныя ад 
вы ступ лен няў, та му на він ад іх — ні я кіх. Жур на-
ліс ты не тур ба ва лі спарт сме наў, даў шы ім маг-
чы масць скан цэнт ра вац ца на пад рых тоў цы да 

бу ду чых стар таў. А поз на ўве ча ры на «Ме дал 
Пла за» ў Алім пій скім пар ку ад бы ла ся ўра чыс тая 
цы ры мо нія ўзна га ро джан ня Да шы До мра ча вай 
за ла тым ме да лём чэм пі ё на Алім пій скіх гуль няў.
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1914 год — на ра дзіў ся (в. Ніз кая Ву лі ца Ма гі лёў ска га р-на) Мас-
ле ні каў Па вел Ва сіль е віч, бе ла рус кі тэ ат раль ны мас так, 

пей за жыст, пе да гог, кан ды дат мас тацт ва знаў ства (1960), за слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі (1954), на род ны мас так Бе ла ру сі (1994). 
З 1938 г. у Дзяр жаў ным тэ ат ры опе ры і ба ле та Бе ла ру сі (з 1946 мас-
так-па ста ноў шчык), з 1960 — у Бе ла рус кім тэ ат раль на-мас тац кім 
ін сты ту це (да 1964 — рэк тар, у 1967-79 гг. — за гад чык ка фед ры). 
Афор міў у Дзяр жаў ным тэ ат ры опе ры і ба ле та Бе ла ру сі спек так лі 
«Бах чы са рай скі фан тан», «Са ла вей», «Дэ ман» і інш. Ства рыў шмат-
лі кія пей за жы, у тым лі ку се рыі «Па род ным краі», «Ал тай скі цыкл» і 
інш. Аў тар ма на гра фіі «Бе ла рус кі са вец кі тэ ма тыч ны жы ва піс», адзін 
з аў та раў «Гіс то рыі бе ла рус ка га мас тац тва». Яго імя но сіць Ма гі лёў скі 
аб лас ны мас тац кі му зей.

1949 год — на ра дзіў ся (г. Ві цебск) Мі ка-
лай Мі ка ла е віч Яро мен ка (ма лод-

шы), ра сій скі кі на ак цёр, на род ны ар тыст Ра сіі 
(1994). Зняў ся ў філь мах «Ля во зе ра», «Лю біць 
ча ла ве ка», «Пі ра ты XX ста год дзя», «Чыр во нае 
і чор нае» і інш. Як рэ жы сёр па ста віў бе ла рус-
ка-ра сій скі кі на фільм «Сын за баць ку», дзе 
зняў ся ра зам з Яро мен кам-ста рэй шым. Лаў-
рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла (1981). Па мёр у 2001 г.

1988 год — у бу дын ку біб лі я тэ кі Ра сій скай ака дэ міі на вук у 
Санкт -Пе цяр бур гу зда рыў ся па жар — адзін з са мых раз-

бу раль ных у гіс то рыі па жа раў у біб лі я тэ ках. Вы ні кі бы лі бес прэ цэ дэнт-
ны мі — ня гле дзя чы на тое, што ча ла ве чых ах вяр не бы ло, ад бы ла ся 
са праўд ная куль тур ная ка та стро фа: у аг ні за гі ну лі ўсе пад шыў кі га зет 
з 1922 па 1953 год (трэць уся го га зет на га фон ду), а так са ма ка ля 300 

ты сяч кніг, у тым лі ку вель мі рэд кіх і да ра гіх. 
У вы ні ку па жа ру і яго ту шэн ня сур' ёз на па-
цяр пе ла 3,5 міль ё на адзі нак за хоў ван ня.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ (1930–1984 г.г.):
Кож ны ча ла век хо ча ка хаць і быць ка ха ным, на ро джа ны для ка хан ня, 
шу кае яго ўсё жыц цё, мо ліц ца яму і па мі рае з дум ка мі аб ім...

Дас ціп ныя лю дзі, май-
стры тон кай іро ніі, якая 
ча сам ста но віц ца раз-
бу раль най. Яны мо гуць 
рас смя шыць на ва коль-
ных, але ў той жа час 
пры му ша юць ду маць. 
Ім зу сім не цяж ка знай-
сці доб рую фор му для 
вы каз ван ня або прос та 
«кі нуць дум кі ў чу жыя 
ду шы». Яны здоль ныя 
ўсё пе ра тва рыць у свя та, 
не ўспры ма юць жыц цё 
вель мі сур' ёз на. Іх дзі-
вац касць — свай го ро ду 
фі ла соф скі по гляд на 
жыц цё. Але ім не аб ход на 
па збя гаць пе ра тва рэн ня 
тон кай іро ніі ў сар казм. 
Яны мо гуць смя яц ца з 
ся бе, але ка лі вы па сме-
я це ся з іх, то на бу дзе це 
во ра га. Каб быць іх сяб-
рам, да стат ко ва быць 
сум лен ным, здоль ным 
вы слу хаць, умець ад па-
чы ваць і рас слаб ляц ца.

Цар ская Па ля на.Цар ская Па ля на.


