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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.44 18.04 9.20
Вi цебск — 8.37 17.50 9.13
Ма гi лёў — 8.34 17.54 9.20
Го мель — 8.26 17.56 9.30
Гродна — 8.58 18.20 9.22
Брэст    — 8.54 18.25 9.31

Iмянiны
Пр. Марыі, Антона, Аркадзя, Івана, 
Іосіфа, Пятра, Сямёна. 
К. Гераніма, Пятра, Яна.

Месяц
Першая квадра 6 лютага. 
Месяц у сузор’і Блізнятаў. 
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е У М Е  Л Ы Я  Р У Ч  К І

— Ра ней наш са ба ка зай маў пер шае 
мес ца ў сэр цы ма ёй жон кі. Ця пер гэ тае 
мес ца за няў я!

— І як жа та бе гэ та ўда ло ся?
— Ра зу ме еш, са ба ка не есць тое, што 

га туе жон ка. А я ем!

Аб' ява ў біб лі я тэ цы ВНУ:
«Па ва жа ныя сту дэн ты! Звяр та ю-

чы ся да біб лі я тэ ка ра, па спра буй це 
ўспом ніць не толь кі ко лер і га ба ры ты 
па трэб най вам кні гі, але так са ма яе 
наз ву і аў та ра!».

— Ра бі но віч, а ча му вы з Со фай рас-
ста лі ся?

— Дык ра зу ме е це, яна два ме ся цы ны-
ла на тэ му: «Ты мя не зу сім не ка ха еш».

— І та кі што?
— Та кі пе ра ка на ла...

Гэ тыя лю дзі 
мо гуць ва ло даць 
тэ ле па тыч ны мі 
здоль нас ця мі 
і праг на за ваць 
па дзеі, та му 
да во лі час та 
кант ра лю юць 
лю бую сі ту а цыю, 
на кі роў ва ю чы яе 
ў не аб ход нае рэ чы шча. Ся род іх 
ёсць пра зор ліў цы, якія здоль ны 
чы таць дум кі ін шых і пе ра да ваць 
свае. На ват са мыя звы чай ныя 
ін ды ві ду у мы ва ло да юць яр ка 
вы ра жа ным шос тым па чуц цём. 
Перш чым дзей ні чаць, яны 
ацэнь ва юць сі ту а цыю з усіх ба коў, 
каб па збег нуць па мы лак. 
Знеш не яны вы гля да юць 
гуль та я ва ты мі ле ту цен ні ка мі, 
але роў ных ім па май стэр стве 
і та лен це цяж ка ад шу каць.

Яны заў сё ды 
зна хо дзяц ца ў 
гу шчы ні па дзей, 
але дзей ні ча юць 
там спан тан на 
і да во лі не ча ка на. 
Яны ўме юць 
пе ра ўтва раць 
не га тыў ныя 

сі ту а цыі ў ста ноў чыя, та му 
іх цяг не да тых, хто тра піў 
у цяж кае ста но ві шча. Яны 
заў сё ды пад тры ма юць і 
су це шаць, удых нуць над зею. 
У эма цы я наль ным пла не яны 
— на ту ры ўзрыў ныя, бы вае, 
агрэ сіў ныя, час та да во лі 
не прад ка заль ныя, зна хо дзяц ца 
ў па ста ян най ба раць бе па між 
цём ны мі і свет лы мі ба ка мі са міх 
ся бе. Для іх важ на ава ло даць 
здоль нас цю стрым лі ваць ся бе 
і па збя гаць не бяс пе кі «зга рэць».

ТАПЧАН

Ва лян цін кі
КА ВА ВАЕ ПА НО

Вы ра за ец ца з кар до ну 
сэр ца. Па мер за ле жыць 
ад ва шых па жа дан няў, 
але ап ты маль на — не 
буй ней шы за чай ны спо-
дак. Роў ным плас том 3-4 
мм вы клад ва ец ца плас-
ты лін чор на га ці ка рыч-
не ва га ко ле ру, да яко га 
і ма цу юц ца ка ва выя зяр-
нят кі. Па чы наць трэ ба з 
кра ёў, каб зяр нят кі ка вы ляг лі роў на і пры кры ва лі 
край кар до ну. По тым па спі ра лі вы клад ва ем зяр нят кі 
да цэнт ра. Пас ля гэ та га аба вяз ко ва па кла дзі це на рых-
тоў ку на не каль кі хві лін у ха ла дзіль нік, каб плас ты-
лін за цвяр дзеў. Сэр цай ка ма цу ец ца на кар дон (лепш 
тэкс тур ны, а не глад кі) з да па мо гай клею, устаў ля-
ем па но ў ра мач ку. Та кое пры знан не ў ка хан ні мо жа 
ўпры гож ваць па кой ці кух ню ўвесь год.

КУБ КІ З ПРЫ ЗНАН НЯ МІ Ў КА ХАН НІ
На бы вай це са мыя прос тыя 

ад на тон ныя куб кі і ка ля ро выя 
мар ке ры для шкла і ке ра мі кі 
(яны ёсць ва ўсіх кра мах для 
твор час ці). Ма люй це сэр цай кі, 
пі шы це ім ёны і пры го жыя сло вы. 
У лю бым вы пад ку атры ма ец ца 
ку бак, яко га больш ні ў ка го ня-
ма! Да та ко га куб ка і па ке ці кі 
чай ныя трэ ба пад рых та ваць.

ША КА ЛАД КІ-ВА ЛЯН ЦІН КІ
Зра біць но вую аб горт ку для ма лень кай ша ка лад кі 

(ма лю сень кія «Алён кі» па ды дуць) вель мі прос та — 
гэ та звы чай ная па лос ка па пе ры. Коль кі сэр цай каў 
на ма ля ваць і які зра біць над піс — вам вы ра шаць.

ПЯ ЧЭН НЕ-СЭР ЦАЙ КІ
З пя соч на га цес та рас ка чаць 

пласт таў шчы нёй 5—7 мм, вы ра заць 
фор мач кай сэр цай кі. Дзі рач ку для 
тась мы трэ ба зра біць ДА вы пя кан ня 
пе чы ва тру ба чкай-са ло мін кай для 
со каў. Вы пя ка ем пя чэн не і га то вае 
ўпры гож ва ем сту жач кай.

ВА ЛЯН ЦІН КІ 
З ПА ПЕ РЫ

Уяў ля е це, коль кі пя шчот ных 
слоў мож на на пі саць на ста-
рон ках кні жач кі-сэр ца дроб-
ным по чыр кам!..

Са ла та «Сэр ца»
С п а т  р э  б і ц  ц а : 

1 ку ры нае фі ле, 
2 цы бу лі ны, 2 морк-
вы, 3 яй кі, 50 г 
грэц кіх арэ хаў, 1-2 
бу ра кі, 150 г сы ру, 
3-4 ст. л. ма я нэ зу, 
1 гра нат.

За га дзя трэ ба 
зва рыць морк ву, яй-
кі і бу рак у звы чай-
най ва дзе, а ку ры нае фі ле — у пад со ле най, і асту дзіць. 
Цы бу лю дроб на рэ жам, аб смаж ва ем на алеі да за ла-
ціс та га ко ле ру. Бу рак, морк ву і сыр на дзі ра ем на тар-
цы. Яй кі дроб на ся чэм ці так са ма на дзі ра ем на тар цы. 
Арэ хі да стат ко ва здраб ніць на жом, не рас ціс кай це.

Вы клад ва ем на блю дзе сла я мі (ад ра зу сэр ца не 
атры ма ец ца, та му ро бім звы чай ную круг лую са ла ту 
— по тым вы ра жам, ліш няе з'я дзім, а блю да вы трам 
сур вэт кай) і кож ны пра маз ва ем ма я нэ зам. 1-ы слой: 
ку ры нае фі ле па пер ча нае. 2-і: аб сма жа ная цы бу ля. 
3-ці: дзёр тая морк ва. 4-ты: яй кі. 5-ты: дзёр ты сыр і 
арэ хі. 6-ты: дзёр ты бу рак. Звер ху са ла ты рас кі даць 
зяр нят кі гра на та.

Буль бя ныя ру жы
Спат  рэ  б іц  ца : 

буль ба, алей, соль, 
зу ба чыст кі.

На ра за ем тон-
кія скры лі кі з буль-
бы пры да па мо зе 
ага род ні на рэз кі. 
Буль бя ныя скры-
лі кі і зу ба чыст кі 

кла дзем у са ля вы рас твор на 10-15 хві лін. Скры-
лі кі ста но вяц ца мяк кі мі і не ла ма юц ца пры вы ра бе 
ру жы, а зу ба чыст кі не га раць пад час сма жан ня ў 
фры цю ры.

Па чы на ем ра біць ру жу. Бя рэм скры лік буль бы і 
згорт ва ем яго. На 
пер шы пя лёс так 
да да ем дру гі і гэ-
так да лей. Пе ры я-
дыч на скол ва ем іх 
зу ба чыст ка мі, каб 
пя лёст кі не рас па-
да лі ся. Вы клад ва ем 
га то выя ру жы на 
руч нік, каб сыш ла 
віль гаць. Сма жым 
у фры цю ры. Мож на 
сма жыць у ду хоў цы, 
па пя рэд не апыр скаў-
шы але ем.

Ме дыя-дэ бютМе дыя-дэ бют  ��

НАШ СПОРТ... 
НА 

СТА РОН КАХ 
ЧА СО ПІ СА

Сек тар спар тыў най прэ сы па-
поў ніў ся но вым вы дан нем. Дня мі 
вый шаў пер шы ну мар ча со пі са 
«Наш спорт». 

Кі раў нік пра ек та і га лоў ны рэ дак-
тар вы дан ня — бы лы су пра цоў нік га-
зе ты «Звяз да», спар тыў ны жур на ліст 
з шмат га до вым во пы там Ула дзі мір 
Зда но віч. У ча со пі се мож на знай сці 
здым кі вя до мых спар тыў ных фа то гра-
фаў Ге на дзя Ся мё на ва, Сяр гея Не вяр-
ке ві ча, Сяр гея Шэ ле га. Да рэ чы, ужо 
пер шы ну мар за ці каў лі вае шэ ра гам 
экс клю зіў ных ма тэ ры я лаў, ся род якіх 
ін тэр в'ю з ад ным з леп шых ганд ба ліс-
таў све ту Сяр ге ем Ру тэн кам, пра слаў-
ле ным бе ла рус кім ха ке іс там Мі ха і лам 
Гра боў скім, ле ген дай ра сій ска га ха кея 
Аляк санд рам Авеч кі ным. На ста рон ках 
з гэ ты мі ма тэ ры я ла мі мож на па ба чыць 
па жа дан ні і аўтографы спарт сме наў. 
Вар та ад зна чыць, што сён ня «Наш 
спорт» — адзін з не шмат лі кіх спар тыў-
ных ча со пі саў у Бе ла ру сі.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Як вы ся бе ад чу-
ва е це за раз, на пя рэ-
дад ні стар ту?

— Прой дзе ны курс 
ля чэн ня і рэ лак са цыі 
да па мог эма цы я наль-
на і фі зіч на ад на віц ца. 
Спі на, бы вае, кры ху 
ба ліць. Але гэ та ўсё ў 

«штат ным рэ жы ме», скач кам не пе ра-
шка джае. Так што пік фор мы пад во дзім 
ме на ві та да Со чы. Та кое не та роп кае 
раз віц цё се зо на бы ло за пла на ва на, і 
я не раз ліч ваў на тое, каб браць пры-
за выя мес цы на эта пах Куб ка све ту. 
Ха цеў прос та трэ ні ра вац ца, на бі раць 
фор му і «стрэ ліць» ме на ві та на Алім пі я-
дзе. Зда ец ца, усё атрым лі ва ец ца.

— Ка го, на ваш по гляд, трэ ба най-
больш асце ра гац ца на Алім пі я дзе — 
кі тай цаў, ра сі ян, аме ры кан цаў?

— Бе ла ру саў (смя ец ца)! Асноў ная 
ба раць ба — кі тай цы, бе ла ру сы, ка-
над цы. Мо жа, нех та з аме ры кан цаў. У 

прын цы пе, лыж ная акра ба ты ка — гэ та 
та кі від спор ту, дзе мож на ча каць сюр-
пры зу ад ка го за ўгод на. Лю бы фа ва-
рыт мо жа па сліз нуц ца, як той ка заў, на 
роў ным мес цы, а ней кі «цём ны ко нік» 
вы ка нае ўсе эле мен ты без да кор на. Тут 
усё за ле жыць ад нер ваў, ад сі лы во лі, 
ад жа дан ня, на рэш це...

— Со чы зна хо дзіц ца ў суб тро пі-
ках, зу сім не зі мо вы го рад. Як вам 
зда ец ца, гэ тая ака ліч насць мо жа 
паў плы ваць на ход спа бор ніц тваў?

— Не ду маю. Мы вы сту па лі ча ты ры 
га ды ў Ван ку ве ры ў па доб ных умо вах, 
ды і італь ян скі Ту рын — так са ма зу сім 
не паў ноч ны го рад. Для спа бор ніц тваў 
ар га ні за та ра мі ство ра ны ўсе ўмо вы. 
Так што ўсё па він на быць прос та вы-
дат на! Ве ру ў гэ та.

— Хто аса біс та вас бу дзе пад-
трым лі ваць у Со чы?

— Ве ру, што ўсе вы, уся кра і на. Што 
да ты чыць род ных, сяб роў, то яны пры-
едуць сю ды блі жэй да стар таў у на шым 
ві дзе пра гра мы. Ця пер трэ ба скан цэнт-
ра вац ца на трэ ні роў ках.

Як ба чым, чэм пі ён Ван ку ве ра ўпэў не-
ны ў сва іх сі лах. І бы ло б вель мі доб ра, 
каб та кая ўпэў не насць пе рад ала ся і яго 
ка ле гам па алім пій скай дру жы не. Ха це-
ла ся за пы таць у Аляк сея, як бы ён пра-
ка мен та ваў ра шэн не Да шы До мра ча вай 
ад мо віц ца ад ро лі сця га нос ца бе ла рус кай 
дру жы ны, якая ёй бы ла пра па на ва на. Але 
не стаў гэ та га ра біць. Гэ та — ра шэн не 
Да шы. Двух ра зо вая чэм пі ён ка све ту па 
бія тло не па ве да мі ла жур на ліс там, што 
са праў ды ад мо ві ла ся ўзна чаль ваць ка-
ло ну бе ла рус кіх алім пій цаў на ад крыц-
ці Гуль няў у Со чы. «Так, нес ці сцяг мне 
пра па ноў ва лі, ска за ла яна. Вя до ма, гэ та 
вя лі кі го нар для мя не. Але мы з на шым 
трэ нер скім шта бам вы му ша ны бы лі ад-
мо віц ца. Мы і ра ней пла на ва лі не ўдзель-
ні чаць у са мой цы ры мо ніі ад крыц ця (яна 
за цяг ну ла ся да поў на чы), та му што на 
на ступ ны дзень у нас — афі цый ная трэ ні-
роў ка, а праз дзень — і пер шая гон ка».

...Вя до ма, усе мы бу дзем пе ра жы-
ваць і за Аляк сея Гры шы на, і за Да р'ю 
До мра ча ву, і за Сяр гея Да лі до ві ча, і за 
Ан то на Куш ні ра і за ўсіх тых, хто сён ня 

рых ту ец ца да стар таў. Мы спа дзя ём ся 
на іх пе ра мо гі ў Со чы. Ну а што да ты-
чыць роз ных раз моў кштал ту «за ха це-
ла-не за ха це ла», «пра віль на-ня пра віль-
на», то ха чу на га даць, што та кая па дзея 
пла не тар на га маш та бу, як Алім пій скія 
гуль ні, ні ко лі не абы хо дзіц ца без іх.

Але што б мы ра бі лі, каб у спор це не 
бы ло яр кіх асоб? Вы па гля дзі це, коль кі 
стра ціў, на прык лад, су свет ны бія тлон у 
сва ім ві до ві шчы, лі та раль на «вы цвіў», 
ка лі вя лі кі спорт па кі ну ла 25-га до вая 
Маг да ле на Ной нер. Нем ка вы ра шы ла 
пры свя ціць ся бе сям'і. А мы стра ці лі 
інт ры гу. Бо та ко га на пру жан ня на тра-
се, ка лі по бач іш лі Ной нер і До мра ча ва, 
ця пер ня ма. Нар веж ка Ту ра Бер гер, 
на мой по гляд, най мац ней шая сён ня ў 
жа но чым бія тло не, — ідэа льная ў сва іх 
па во дзі нах і на тра се, і ў жыц ці, каб пра 
яе мож на бы ло неш та ска заць.

Ча ка ем пра ця гу.

ЗІ МА. ПОЎ ДЗЕНЬ. АЛІМ ПІ Я ДА

Краіны-ўдзельніцы, спарт сме ны, фі нан сы, ста ды ё-
ны, жар ты, ме да лі і та ліс ма ны. «Звяз да» скла ла пад-
бор ку фак таў, якія вар та ве даць кож на му ама та ру 
спор ту пра 22-я зі мо выя Алім пій скія гуль ні.

Ад Ха хен ло хе да Ба на ні
Як ужо пі-

са ла на ша вы-
дан не,  сва іх 
прадстаўнікоў у 
Ра сію на кі ра ва лі 
88 кра ін з усёй 
пла не ты. Та кім 
чы нам сё лет нія 
Гуль ні ўжо па бі лі 
рэ корд Алім пі я-
ды ў Ван ку ве ры, 
дзе сва іх спарт-
сме наў прад ста-
ві лі 82 дзяр жа-
вы. Ці ка ва, што 

ў алім пій скай вёс цы знай шло ся мес ца на ват для спарт-
сме наў з тых мяс цін, якія ў звы чай на га заў зя та ра не аса цы-
ю юц ца з зі мо вы мі ві да мі. На прык лад, га ра чую ка рыб скую 
Да мі ні ку ў Со чы бу дуць аба ра няць муж і жон ка — лыж ні кі 
Га ры і Ан жэ лі ка дзі Сіль вест ры; Па кі стан — гар на лыж нік 
Му ха мед Ка рым; Тон га — са нач нік Бру на Ба на ні; аф ры-
кан скую кра і ну То га — лыж ні ца і гар на лыж ні ца Ма ціль да-
Амі ві Пе ці джан, Але сія Афі Ды поль, Ямай ку — за баў ныя 
бабс ле іс ты Уін стан Уот і Мар він Дзік сан, якія, на пэў на, 
так уз ра да ва лі ся ўдзе лу ў Гуль нях, што па да ро зе ў Со чы 
згу бі лі свой двух мес ны боб. На іх шчас це, груз знай шоў ся 
і на ступ ным рэй сам тра піў у аэ ра порт.

Са мым вы со кім удзель ні кам Алім пі я ды на зы ва юць сла-
вац ка га ха ке іс та Здэ нэ ка Ха ру (206 см), са мым ста лым 
— 55-га до ва га мек сі кан ска га гар на лыж ні ка Ху бер ту са 
фон Ха хен ло хе, най ма ла дзей шым — япон ска га сноў бар-
дыс та Аю му Хі ра ма. 29 ліс та па да ці нэй джа ру споў ні ла ся 
толь кі 15 га доў!

Та ліс ма ны
Апе ку на мі со чын скіх Гуль няў аб ра лі ад ра зу трох та ліс-

ма наў — Ле а пар да, Бе ла га мядз ве дзі ка і Зай ку. Па чэс-
нае пра ва за баў ляць на род у Со чы пе ра лі ча ныя звя ры 
вы рва лі ў ба раць бе з Дзе дам Ма ро зам, Гі лём, Со ней кам, 
Дэль фі нам... 

Бія гра фіі ў со чын скіх та ліс ма наў ба га тыя на раз на-
стай ныя фак ты з пры ду ма на га жыц ця. Зай ка, між ін-
шым, ву чыц ца ў Ляс ной Ака дэ міі, да па ма гае пра ца ваць 
ма ці ў рэ ста ра не «Ляс ная за пру да». Ле а пард жы ве на 
Каў ка зе і пра цуе аль пі ніс там-вы ра та валь ні кам, а Бе лы 
мядз ведзь у дзя цін стве га да ваў ся па ляр ні ка мі і на ву-
чыў ся ад іх ка тац ца на лы жах і гу ляць у кёр лінг. Вы шэй-
зга да ны склад та ліс ма наў вы клі каў не толь кі дзі ця чае 
за хап лен не, але і кры ты ку. На прык лад, Вік тар Чы жы каў, 
ства раль нік доб ра вя до ма га Мядз ве дзі ка, сім ва ла мас-
коў скай Алім пі я ды, лі чыць Бе ла га мядз ве дзя кло нам 
свай го мас тац ка га тво ра. «У яго аб ліч чы ўсё сцяг ну та 
з май го: во чы, нос, рот, усмеш ка. Хоць усё ска жо нае. Ні 
ў ад ным та ліс ма не ня ма сур' ёз на га па ды хо ду да спра-
вы». А Су свет ны фонд дзі кай пры ро ды Ра сіі пра па на ваў 
на огул пе ра ма ля ваць ле а пар да, бо, як лі чыць фонд, 
на эмб ле ме пры сут ні чае вы ява снеж на га бар са, які на 
Каў ка зе ні ко лі не жыў.

Ме да лі
Спе цы яль на для Гуль няў ра сій ская юве лір ная кам па нія 

«Ада мас» пад рых та ва ла 1254 каш тоў ныя круг ля шы, агуль-
ная коль касць якіх з'яў ля ец ца ад мыс ло вым рэ кор дам Алім-
пі я ды. На ад ным ба ку кож на га ме да ля — вы ява алім пій скіх 
коль цаў, а на ад ва рот ным ба ку на анг лій скай мо ве ад лі ты від 
спа бор ніц тва і ла га тып Гуль няў. На вы раб ме да лёў пай шло 
3 кг зо ла та, 2 то ны се раб ра і 700 кг брон зы. Ці ка ва, што са мі 
ўзна га ро ды ў Со чы бу дуць пе ра во зіць у спе цы яль ных бра ні-
ра ва ных аў та ма бі лях у су пра ва джэн ні 30 ахоў ні каў.

Аб' ек ты
На бу даў ніц тва спар тыў ных аб' ек таў і інф ра струк ту ру 

Ра сія па тра ці ла 214 міль яр даў руб лёў. Толь кі ад на рэ-
кан струк цыя аэ ра пор та «Со чы» каш та ва ла 690 міль ё наў 
до ла раў! Ад ным з асноў ных алім пій скіх аб' ек таў Алім пі я ды 
на зы ва юць ста ды ён «Фішт». Сваю наз ву арэ на атры ма ла 
дзя ку ю чы ад най мен най гор най вы шы ні, якая зна хо дзіц ца 
ў Га лоў ным Каў каз скім хрыб це. Ме на ві та тут прай шла 
цы ры мо нія ад крыц ця і ад бу дзец ца цы ры мо нія за крыц ця 
Алім пі я ды. Сам ста ды ён зна хо дзіц ца ў Ад ле ры, у Алім пій-
скім пар ку, і ад на ча со ва мо жа змяс ціць на тры бу нах 40000 
гле да чоў. Спа бор ніц твы па ха кеі ад бу дуц ца ў ля до вых па-
ла цах «Вя лі кі» і «Шай ба». Бе ла рус кія бія тла ніс ты і лыж ні кі 
аспрэ чаць ме да лі ў комп лек се «Ла у ра», які раз ме шча ным 
у так зва ным гор ным клас та ры.

А вось вам прык лад су сед ства, пра якое на ўрад ці за дум-
ваў ся нех та з балельшчыкаў і спарт сме наў. Па ся род Алім-
пій ска га пар ку зна хо дзяц ца... ста ра вер скія мо гіл кі. Яшчэ ў 
2008 го дзе не кро паль ха це лі зруй на ваць, ад нак ста ра ве ры 
мі тын га ва лі, кла лі ся пад тэх ні ку і мес ца па ха ван ня пра шчу-
раў ад ста я лі. А сха ваць аб' ект, які пе рад за бу до вай не быў 
па зна ча ны на га рад скіх пла нах тэ ры то рый, на час Гуль няў 
вы ра шы лі за буй ны мі чыр во ны мі шчы та мі.

Бяс пе ка
Апош нія тэ ра рыс тыч ныя ак ты ў Вал га гра дзе чар го вы 

раз на га да лі ўсім пра тра ды цый ныя праб ле мы Ра сіі і на-
па ло ха лі не толь кі спарт сме наў-удзель ні каў, але і ты ся чы 
па тэн цый ных ту рыс таў. Праў да, на дум ку Дзміт рыя Пяс ко-
ва, прэс-сак ра та ра Прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі, ме ры 
бяс пе кі ў Со чы ад пра ца ва ны на ўсе 100%. Уз моц не ныя 
ме ры ў го ра дзе-ку рор це дзей ні ча юць яшчэ з 7 сту дзе ня. 
Пра ца ваць у дні спар тыў ных стар таў у Со чы бу дуць 37 
ты сяч па лі цэй скіх. Да па ма га юць ра сій скім спец служ бам і 
і за меж ныя ка ле гі, а дзя жу рыць у чар на мор скіх во дах пад-
час спа бор ніц тваў бу дзе не каль кі аме ры кан скіх вай ско вых 
ка раб лёў. Па са жы рам пры га рад ных элект ры чак за ба ро-
не на пра во зіць пра дук ты і ле кі, а ў аэ ра пор це ўзмоц не ны 
да гляд руч ной па кла жы і элект рон ных пры лад.

Жар ты
Со чын ская Алім пі я да 

толь кі стар та ва ла, але ўжо 
па спе ла аб рас ці жар та-
мі і кур' ёз ны мі вы пад ка мі. 
Асаб лі ва гу ма рыс ты лю бяць 
па жар та ваць з фі нан са вых 
вы дат каў, гі ган тыз му алім-
пій скай бу доў лі. Маў ляў, 
«ар га ні за та ры Алім пі я ды ў 
Со чы вы ра шы лі зра біць усё 
так маш таб на, што за мест 
фа ке ла два тыд ні бу дзе га-
рэць Ад лер». Не па спе лі 
спарт сме ны аб жыць алім пій скую вёс ку, як у ін тэр нэ це 
па ча лі з'яў ляц ця фо та сю жэ ты пра рус кіх «вы на ход ні каў», 
якія спра ек та ва лі ка бін кі ў пры бі раль нях з дву ма ўні та за мі, 
ба та рэю на ўзроў ні сто лі, ра зет ку, што зна хо дзіц ца пад 
па душ кай. Па гля дзім, што бу дзе да лей.

Па да ру нак
Ня гле дзя чы на пэў ны дыс кам форт, ар га ні за та ры пад-

рых та ва лі для спарт сме наў вы дат ныя па да рун кі. Кож ны 
алім пі ец атры мае смарт фон Samsung Galaxy Note 3 з 
13-ме га пік сель най ка ме рай.

Ка ра цей, доб рая да па мо га для ства рэн ня са праўд на га 
алім пій ска га фо та аль бо ма. Спа дзя ём ся, на шы пе ра мо гі 
аба вяз ко ва тра пяць і ў аб' ек тыў бе ла ру саў.

Фак ты збі раў Та рас ШЧЫ РЫ.

ЧЫМ ЗДЗІЎ ЛЯ ЮЦЬ СО ЧЫ?

1834 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Іва на віч Мен дзя ле еў, рус кі 
хі мік, член-ка рэс пан дэнт Пе цяр бург скай ака дэ міі на вук, 

пра фе сар Санкт-Пе цяр бург ска га ўні вер сі тэ та. У 1869 го дзе ад крыў 
адзін з асноў ных за ко наў пры ро да знаў ства — за кон пе ры я дыч най 
за леж нас ці ўлас ці вас цяў хі міч ных эле мен таў ад іх атам ных мас. Аў тар 
больш як 500 дру ка ва ных ра бот, ся род якіх кла січ ныя «Асно вы хі міі» 
— пер шае дэ та лё вае вы кла дан не не ар га ніч най хі міі. Яго імем на зва ны 
ву лі цы ў Баб руй ску, Го ме лі, Грод не, Лі дзе, Мін ску і ін шых га ра дах.

1914 год — на ра дзіў ся Ва лян цін Таў лай, бе ла рус кі па эт, дзе яч 
рэ ва лю цый на-вы зва лен ча га ру ху ў За ход няй Бе ла ру сі. 

З 1932 го да на пад поль най ра бо це ў За ход няй Бе-
ла ру сі, адзін з ар га ні за та раў Лі та ра тур на га фрон ту 
ся лян ска-ра бо чых пісь мен ні каў. У 1934 го дзе быў 
арыш та ва ны, асу джа ны на 8 га доў тур мы. З 1939 
го да ў ра ён ным пе ры я дыч ным дру ку на Гро дзен шчы-
не. Удзель нік пар ты зан ска га ру ху ў Бе ла ру сі ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. У 1945-47 гг. пра ца ваў у Лі-
та ра тур ным му зеі Я.Ку па лы. Аў тар збор ні каў вер шаў, 
па эм, лі та ра тур на-кры тыч ных ар ты ку лаў пра твор-

часць Я.Ку па лы, Я.Бры ля, П.Пест ра ка і інш. Па мёр у 1947 го дзе.

1919 год — быў апуб лі ка ва ны дэ крэт Саў нар ка ма РСФСР, 
пад пі са ны Ле ні ным, «Аб увя дзен ні вы зна чэн ня ча су па 

між на род най сіс тэ ме ча со вых па ясоў. Кра і на бы ла па дзе ле на на 11 
ча со вых па ясоў (з дру го га па два нац ца ты). Але з-за тэх ніч ных цяж-
кас цяў ажыц цяў лен не дэ крэ та бы ло ад тэр мі на ва на да 1 лі пе ня 1919 
го да. Праз пяць га доў, 15 са ка ві ка 1924-га, ад па вед най па ста но вай 
Саў нар ка ма СССР вы зна чэн не ча су па між на род най сіс тэ ме ча со вых 
па ясоў бы ло ўве дзе на ўжо на ўсёй тэ ры то рыі Са вец ка га Са ю за.

Эрых Ма рыя РЭ МАРК, 
ня мец кі пісь мен нік:

Ка лі хо чаш што-не будзь зра біць, ні ко лі не пы тай ся пра на-
ступ ствы. Інакш так ні чо га і не зро біш.

ЗдарэннеЗдарэнне  ��

УСПЫХ НУЎ ХА ЛАТ
Ня шчас ны вы па дак ад быў ся ў Дзяр-

жын скім ра ё не: на 84-га до вай ба бу лі з-за 
аса біс тай не асця рож нас ці за га рэў ся хат-
ні ха лат... Зда рэн не ад бы ло ся ўдзень, 
ка лі па жы лая жан чы на га та ва ла на га за-
вай плі це ежу. Пен сі я нер ка пра жы ва ла з 
сы нам, але на той мо мант ён зна хо дзіў ся 
на ву лі цы. Жан чы ну шпі та лі за ва лі ў рэ-
ані ма цыю Дзяр жын скай ЦРБ з апё ка мі 
рук, ног, спі ны, га ла вы (80 пра цэн таў це-
ла). На ступ най ра ні цай ад атры ма ных 
траў маў па цяр пе лая памерла.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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НА РО ДЖА НЫЯ
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НА РО ДЖА НЫЯ

УЦЕЧ КА МА ЗУ ТУ ЛІК ВІ ДУ ЕЦ ЦА
На мі ні-ЦЭЦ «За ход няя», якая зна хо дзіц ца ў Пін ску, у вы ні ку па ры ву 

тру бы вы цек ла вя лі кая коль касць ма зу ту. Ма зут за хоў ваў ся ў якас ці 
рэ зер во ва га па лі ва. Ава рыю за ўва жыў адзін з ра бот ні каў ЦЭЦ. Пас ля 
гэ та га ўцеч ка бы ла спы не на і пер са нал пры сту піў да лік ві да цыі на ступ-
стваў. Як па ве да мі лі ў аб лас ным упраў лен ні МНС, над звы чай най сі ту а-
цыі ў су вя зі з уцеч кай ня ма. Са браць ка ля ты ся чы тон па лі ва мож на за 
ча ты ры-пяць дзён. Маг чы мы ўрон пры ро дзе спе цы я ліс ты ад па вед ных 
служ баў вы зна чаць пас ля лік ві да цыі на ступ стваў ава рыі.

Яна СВЕ ТА ВА.
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