
Н
ОЖ, які па дзя ляе-раз' яд-
ноў вае. Да яго ў гэ тым кан-

тэкс це так са ма іс на ваў шэ раг умоў 
і па тра ба ван няў:
� Ку хон ны нож, звы чай на доб-

ра на вост ра ны, ні ко лі не кла лі на 
стол, за якім елі. Сён ня пры сер-
ві роў цы ста лоў вы ка рыс тоў ва юць 
спе цы яль ныя на жы, менш вост-
рыя і за круг ле ныя.
� Паў сюд на лі чы лі, што нель га 

гу ляць з на жом — у той жа дзень у 
ха це зда рыц ца свар ка.
� Лі чы ла ся: хто бу дзе ес ці з на-

жа, ста не злос ным і ня стры ма ным 
у вы каз ван нях ча ла ве кам.
� Нель га па кі даць нож, ува ткну-

ты ў хлеб.
� Зной дзе ны на да ро зе або пе-

ра кры жа ван ні да рог нож не ра і лі 
браць са бе: ён пры ня се но ва му гас-
па да ру ня шчас це. Дрэн ным зна кам 
лі чы лі, ка лі ла маў ся хат ні нож.
� Згод на са звы ча ё вым эты-

ке там, за ба ра ня ла ся да рыць нож: 
лю дзі па між са бой аба вяз ко ва па-
сва рац ца.

За ста лом па між жа ні хом і ня-
вес тай ці ся мей най па рай не па ві-
нен ля жаць нож.

Ні ко лі не па кі да лі нож на ста-
ле на ноч. Яго мес ца — у ста ле, 
каб ня чыс тая сі ла не маг ла яго 
ска рыс таць. Асаб лі ва гэ та пра ві ла 
ты чы ла ся та го на жа, якім рэ жуць 
мя са.
�  Ка тэ га рыч на за ба ра ня ла ся 

браць у ру кі нож 11 ве рас ня — 
дзень па збаў лен ня га ла вы Іва на 
Прад це чы: «не ка то рыя ся ля не яшчэ 
на пя рэ дад ні рых ту юць да гэ та га 
ча су лус ты хле ба», «у пры стой ных 
сем' ях за хоў ва ец ца звы чай — не 
рэ заць хлеб на жом, а ла маць яго ў 
гэ ты дзень».
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.11 19.24 12.13
Вi цебск — 7.00 19.14 12.14
Ма гi лёў — 7.01 19.14 12.13
Го мель — 6.58 19.11 12.13
Гродна — 7.26 19.39 12.13
Брэст    — 7.27 19.40 12.13

Iмянiны
Пр. Апанаса, Арсенія, Лазара.
К. Бенядзікта, Любаміра, Мікалая.

Месяц
Маладзік 20 сакавіка. 

Месяц у сузор’і Авена. 
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— Лю ся, дзе ля ця бе я го ры звяр ну!
— Ло жак за сця лі!

Муж ха цеў за вес ці па лю боў ні цу. Я ад-
га ва ры ла, маў ляў, до ра га, не па цяг нем. 
Лепш я за вя ду па лю боў ні ка: ліш няя ка-
пей ка ў ха це не пе ра шко дзіць.

— Ма ма, што ра біць? Муж мне дзі ця 
ад дае толь кі на карм лен не, сам ку пае, 
гу ляе, ноч чу ка лы ша! Дзі ця амаль не 
ба чу, што ра біць з му жам?

— Не спа ло хай!

Упер шы ню мя не на зва лі зла пом ным 
17 снеж ня 2003 го да.

Ас на ва твор ная сут насць ту рыз му — 
узяць з са бой уся го па больш, ады сці як 
ма га да лей і там усё гэ та хут ка з'есці!

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
Ч А С Т У Й Ц Е С Я ! М А Й  С Т А Р - К Л А С

Як па фар ба ваць ру жу?
1. Куп ля ем бе лыя 

ру жы за дзень або 2 
да пэў най па дзеі.

2. Бя ром вы со кую 
ва зу з ва дой і раз во-
дзім у ёй ко лер па-
трэб на га нам ад цен-
ня. Іх цэ лая па літ ра 
ў кра мах бу даў ні чых 
ма тэ ры я лаў. Ва да па він на быць на сы ча на га ад цен-
ня, але не гус тая.

3. Зра за ем пад ка сым вуг лом сцяб лі ны ру жаў і 
ста вім іх у ва ду. Ва зу пры бі ра ем у цём нае і ха лад на-
ва тае мес ца.

4. Для поў на га афар боў ван ня ру жы спат рэ біц ца 17-
20 га дзін. Ка лі хо ча це па кі нуць афар ба ва ны мі толь кі 
кон чы кі пя лёст каў — 5-8 га дзін. Мо жа це па клас ці ў 
ва ду 2 ка ва лач кі цук ро ва ва ра фі на ду — афар боў ван-
не пой дзе больш ін тэн сіў на. На бе лых ру жах ко лер 
гля дзіц ца больш яр ка, ад нак мож на і паэ кспе ры мен-
та ваць. Ку пі це жоў тую ру жу і па стаў це ў ва ду з на сы-
ча на-чыр во ным ко ле рам. Га то ва!

Прыродная касметыка
• Лась ён для тлус-

тай ску ры. Рас ці ра ем 
су хія бя ро за выя пу-
пыш кі і за лі ва ем іх 
га рэл кай (1:5). На-
стой ва ем ты дзень у 
шчыль на за чы не най 
ёміс тас ці. Злі ва ем, 
ад ціс ка ем і пра цэдж-
ва ем. Пра ці ра ем 
лась ё нам твар пе рад на ня сен нем па жыў на га крэ му.

• Пры вуг рах і эк зэ ме мы юц ца і пра ці ра юць ску ру 
бя ро за ві кам.

• Пры пер ха ці га ла ву мы юць бя ро за ві кам.

• Пры па вы ша най па тлі вас ці рэ ка мен ду ец ца пра-
ці раць ску ру 2 ра зы на дзень спір та вой на стой кай 
бя ро за вых пу пы шак. Узяць ад ну част ку пу пы шак і 
пяць час так спір ту, на стой ваць 10 дзён, ад ціс нуць і 
ад ца дзіць.

• Іс нуе прос тае пра ві ла, як раз ма ро зіць мя са ў ду-
хоў цы і пры гэ тым яго не спя чы — трэ ба ўста на віць 
у ду хоў цы тэм пе ра ту ру 30 гра ду саў. Га лоў нае — не 
па ста віць вы шэй шую тэм пе ра ту ру, інакш ка ва лак мя-
са па кры ец ца ру мя най ска ры нач кай, а ўся рэ дзі не 
бу дзе сы рым.

Цёп лая са ла та з каль ма ра мі
Не звы чай на да лі кат ная стра ва: яна ж за кус ка, 

яна ж гар нір, яна ж дру гое, яна ж са ла та!
Спат рэ біц ца: 2 вя-

лі кія морк вы, 1 цы бу-
лі на, 50 мл алею, 7 шт. 
каль ма раў, 3 ст. лыж кі 
смя та ны, соль, пе рац на 
смак, ло дач кі пе кін скай 
ка пус ты для эфект най 
па да чы.

Каль ма ры раз ма рож-
ва ем, чыс цім, ка лі ку пі лі не ачы шча ныя. Кі пя цім ва ду 
для іх 30-се кунд на га ад вар ван ня. А па куль зай ма ем ся 
па сі роў кай цы бу лі і морк вы. Ра за гра ва ем па тэль ню з 
3-4 лыж ка мі алею. На ра за ем цы бу лю кол ца мі і сма-
жым, па меш ва ю чы на ўме ра ным аг ні тры хві лі ны. 
По тым со лім і да лей па сі ру ем да праз рыс тас ці цы-
бу лі яшчэ дзве хві лі ны. Цы бу ля ста ла мяк кай і кры ху 
праз рыс тай — да баў ля ем на дзёр тую на буй ной тар цы 
морк ву. Змеш ва ем. Пры не аб ход нас ці для са ка ві тас ці 
да баў ля ем яшчэ алею. Ка лі ва да за кі піць, аку рат на 
апус ка ем у яе туш кі каль ма раў. Толь кі ва да за кі піць 
зноў — лі чым да 30, зды ма ем з агню і на друш ляк. 
Ні ў якім ра зе не пра мы ва ем! Каль ма ры асты ва юць. 
Агонь пад па тэль няй, на якой сма жац ца цы бу ля з 
морк вай, змян ша ем да мі ні му му, змеш ва ем га род ні ну, 
на кры ва ем па тэль ню веч кам і па кі да ем га та вац ца да 
мяк кас ці морк вы. Пры клад на 10 хві лін.

Да баў ля ем каль ма ры, па рэ за ныя кол ца мі, по тым 
2-3 ст. лыж кі смя та ны, аку рат на змеш ва ем. Вы клю-
ча ем плі ту і па кі да ем стра ву ў па тэль ні яшчэ на не-
каль кі хві лін.

Па даць мож на, вы клаў шы на ліст пе кін скай ка-
пус ты і па сы паў шы яшчэ цёп лую са ла ту дзёр тым 
сы рам.

Рыб ны пі рог
Спат рэ біц ца: кар жы «На-

па ле он» — 1 па ку нак (6 шт.), 
фі ле рыб нае — 400 г, морк ва 
— 3 шт., цы бу ля рэп ча тая — 
3 шт., яй ка ку ры нае — 5 шт., 
сыр — 200 г, ма я нэз — 300 
г, спе цыі для ры бы, лаў ро вы 
ліст — 2 шт., соль.

Ад вар ва ем рыб нае фі ле са спе цы я мі, сол лю і лаў ро-
вы мі ліс ці ка мі (хві лін 7-10). Ад вар ва ем яй кі. На ра за ем 
цы бу лю, на дзі ра ем на буй ной тар цы морк ву. Па кі да ем 
тро хі дзёр тай морк вы для ўпры гож ван ня. Ас тат нюю 
морк ву і цы бу лю аб смаж ва ем. На дзі ра ем на буй ной 
тар цы сыр і яй кі. Ві дэль цам раз мі на ем рыб нае фі ле. 
Усё змеш ва ем, да да ючы ма я нэз. Кож ны корж трэ ба 
пра ма заць атры ма най ма сай. Звер ху ўпры го жыць пі рог 
па кі ну тай морк вай і дроб кай, якая за ста ла ся ад кар жоў. 
Па кі да ем у ха ла дзіль ні ку на ноч для пра піт ван ня.
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1685 год — на ра дзіў ся Іа ган Се-
басць ян Бах, ня мец кі кам па-

зі тар і ар га ніст. Не каль кі па ка лен няў яго 
ро ду з са ма га па чат ку XVІ ста год дзя бы лі 
пра фе сій ны мі кам па зі та ра мі. Баць кі Іа га-
на Ба ха ра на па мер лі, і ён быў ад да дзе ны 
на вы ха ван не ста рэй ша му бра ту, які слу-
жыў ар га ніс там пры царк ве. Брат на ву чыў 
яго ас но вам му зы кі, вы бі ра ю чы ў якас ці 
ма тэ ры я лу ў асноў ным кла січ ныя ўзо ры. 
Але ма лод шы Бах ве даў, што ў ста рэй ша-
га пад зам ком за хоў ва юц ца но ты су час-
ных кам па зі та раў. Па на чах, пры свят ле 
ме ся ца ён пра бі раў ся да за па вет най ша-
фы і пе ра піс ваў са бе но ты. Якое ж бы ло 
яго рас ча ра ван не, ка лі ста рэй шы брат, 
да ве даў шы ся пра гэ тыя нач ныя вы лаз кі, 
ада браў і ары гі на лы, і ко піі. Бах-ма лод шы 
па кляў ся, што, ка лі яму нель га вы кон ваць 
гэ тую му зы ку, ён на пі ша ін шую — яшчэ 
леп шую. І на пі саў...

1825 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 
Ма жай скі, рус кі ад мі рал, вы на-

ход нік у га лі не па вет ра пла ван ня. Ён з'я віў ся 

на свет у сям'і ад мі ра ла і шмат ча су пры свя-
ціў мо ру. Слу жыў на Бал ты цы, удзель ні чаў 
у да лё кім пла ван ні Кранш тат-Япо нія. Як 
член на ву ко вай экс пе ды цыі вы ву чаў вод-
ны ба сейн Араль ска га мо ра. Але га лоў ным 
пры зван нем Ма жай ска га бы ло вы на ход-
ніц тва. Ён ма рыў за ва я ваць па вет ра ную 
сты хію. І з 1876-га Аляк сандр Фё да ра віч 
стаў пра ца ваць над пра ек там ля таль на-
га апа ра та, які быў ця жэй шы за па вет ра. 

Ужо праз шэсць га доў быў вы пра ба ва ны 
скан стру я ва ны Ма жай скім са ма лёт. Гэ та 
бы ла ад на з пер шых спро баў прак тыч на га 
са ма лё та бу да ван ня.

1840 год — на ра дзіў ся Фран ці шак 
Ба гу шэ віч, бе ла рус кі па эт, 

пра за ік, пуб лі цыст, пе ра клад чык. У гіс то-
рыю Бе ла ру сі ўвай шоў як адзін са ства-
раль ні каў бе ла рус кай лі та ра тур най мо вы. 
Пра ца ваў су до вым вы ка наў цам. З 1884 го-
да жыў і пра ца ваў у Віль ні, быў ад ва ка там 
су до вай па ла ты, вёў у асноў ным спра вы 
ся лян і га рад ской бед на ты. З 1898 го да 
жыў у Куш ля нах (ця пер Смар гон скі ра ён). 
Вы даў два паэ тыч ныя збор ні кі — «Дуд ка 
бе ла рус кая» (пад псеў да ні мам Ма цей Бу-
ра чок), «Смык бе ла рус кі» (Сы мон Рэў ка 
з-пад Ба ры са ва), у якіх па ка заў се ля ні на, 
яко га аб дзя лі лі пры ад ме не пры гон на га 
пра ва, аб дзі рае каз на, крыў дзіць суд і цар-
скія чы ноў ні кі. Са цы яль ныя пы тан ні вост ра 
ста вяц ца так са ма ў вер шах Ба гу шэ ві ча 
«Бог не роў на дзе ліць», «Ах вя ра» і мно гіх 
ін шых. У твор час ці паэ та гу чаць і ма ты вы 
на цы я наль на га ад ра джэн ня. У прад мо ве 
да збор ні ка «Дуд ка бе ла рус кая» ён аб-
грун та ваў пра ва бе ла рус ка га на ро да на 
раз віц цё сва ёй мо вы і за клі каў: «Не па-
кі дай це ж мо вы на шай бе ла рус кай, каб 
не ўмёр лі». Ран нія апа вя дан ні «Свед ка», 
«Ляс нік» і «Дзя дзі на» па змес це і фор ме 
цес на звя за ны з на род най гу ма рэс кай, 
бы та вым анек до там. Па мёр у 1900 го дзе. 
Імя Ф. Ба гу шэ ві ча пры свое на Ашмян ска му 
края знаў ча му му зею, у Куш ля нах ство ра-
ны Лі та ра тур на-ме ма ры яль ны му зей-ся дзі-
ба Ф. Ба гу шэ ві ча.

Аляк сей ПЫ СІН, па эт:
На зям лі адзі ная уда ча:

Ў веч ным сло ве ча ла ве кам быць.

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

Пес ня «Сон-тра ва» Рус ла на Бе-
ла га і Пят ра Лі пая ад люст роў вае 
абу джэн не на ша га краю, якое што-
год ад бы ва ец ца з вяс но вым сон-
цам, з пер шы мі квет ка мі. Ра дасць 
ад чу ван ня зме наў у на ва коль ных 
края ві дах су сед ні чае са шчым лі-
вым вод га ла сам кры ва вых па дзей 
мі ну лай вай ны. З мяк кім лі рыз мам, 
за ду шэў най цеп лы нёю му зы ка пе-
рад ае на пру жа насць па чуц цяў — і 
пес ня ўспры ма ец ца ба лад на, як 
дра ма тыч ны роз дум-ус па мін.

У пры пе ве асвят ля ец ца воб раз 
ма гіч най рас лі ны, якую ў на ро дзе з 
раз ва гаю пя шчот на на зы ва юць сон-
тра вою. У кра са ві ку—маі яна цві це 
ў су хіх са сно вых ля сах, на пяс ча ных 
схі лах. Яе пух кія раз ла піс тыя ліс-
ці кі і сцяб ло ні бы па цвяр джа юць, 
што іх ахі ну лі ду шы на шых па пя-
рэд ні каў. І на ляс ных пра га лі нах, 
ля абел іс каў і бы лых ако паў гэ тыя 
ча роў ныя квет кі з кас міч ным — фі-
я ле та вым — вод блес кам і со неч на-
жоў тай сар ца ві най су ад но сяц ца з 
веч на ма ла ды мі ду ша мі аба рон цаў 
бе ла рус кай зям лі.

На пры кан цы мі ну ла га ста год дзя 
пес ня «Сон-тра ва» Рус ла на Бе ла га 
і Пят ра Лі пая за гу ча ла на кан цэр-
тах, у пра гра мах ра дыё- і тэ ле пе-
ра дач. У вы ка нан ні за слу жа на га 
ар тыс та Бе ла ру сі Ле а ні да Ні коль-
ска га яна чу ец ца ге ро і ка-лі рыч ным 
ка зан нем пра муж насць і ка хан не, 
пра са ма ах вяр ную вер насць Ра дзі-
ме і свет ла-су ро вую па мяць.

Верш Пят ра ЛІ ПАЯ
Му зы ка Рус ла на БЕ ЛА ГА

Да тых па лян шля хі ня бліз кія,
І ў сэр цы бо лю не стры ваць,
Як пад ляс ны мі абел іс ка мі
Цві це ў маі сон-тра ва...
Пры пеў:

І цві це сон-тра ва,
І зві ніць сон-тра ва —
Гэ та па мяць зям лі пра рас тае...
І цві це сон-тра ва,
І зві ніць сон-тра ва —
На шы ду шы гу кае, гу кае...
А не ра сой — сля зой ма ту лі най
Дол акрап ляе з даў ніх дзён,

І сніц ца хлоп цам, што па сну лі там,

Тры вож ны сі ні май скі сон.

Пры пеў.

Яны ня суць бу ке ты май скія

Сва ім дзяў ча там — з той па ры!

Ляс ныя квет кі пар ты зан скія,

Што не па спе лі па да рыць...

Пры пеў.

О квет кі сон-тра вы! Над до ла мі

Ім не за снуць і ў ці шы ню.

Яны тра пе чуц ца, як по лы мя

Зям но га Веч на га агню.

Пры пеў.
Пад рых та ваў Мі хась ША ВЫР КІН

�

Пом ніць. Ша на ваць. Га на рыц цаПом ніць. Ша на ваць. Га на рыц ца  ��

Сон-тра ва

На ўра чыс тай цы ры мо ніі 
ўру чэн ня пер шай спе цы-
яль най уз на га ро ды для 
спарт сме наў «Ат ле ты ка» 
на зва лі лёг ка ат ле таў і трэ-
не раў, якія най больш яр ка 
пра яві лі ся бе ў 2014 го дзе. 
Прэ міі пры су джа лі ся ў ча-
ты рох уз рос та вых ка тэ го-
ры ях: да рос лыя, мо ладзь, 
юні ё ры/юні ёр кі, ста рэй шыя 
юна кі/дзяў чаты, а так са ма 
най леп шыя трэ не ры (два 
на стаў ні кі да рос лых лёг ка-
ат ле таў і па ад ным у ас тат-
ніх ка тэ го ры ях).

Чэм пі ё ны Еў ро пы Анд рэй КРАЎ ЧАН-
КА (дзе ся ці бор'е) і Ма ры на АР ЗА МА СА-
ВА (бег на 800 м) ста лі пе ра мож ца мі ў 
да рос лай ка тэ го рыі. Іх трэ не ры На тал ля 
Дух но ва і Ігар Сі ва дзе даў так са ма атры-
ма лі бе ла рус кі спар тыў ны «Ос кар».

— Я вель мі ра ды, што стаў ула даль-
ні кам та кой га на ро вай уз на га ро ды. Але 
ў той жа час ра зу мею, што ў на ступ ным 
го дзе трэ ба бу дзе па ка заць яшчэ больш 
вы со кія вы ні кі, чым бы лі да сяг ну ты ў се-
зо не-2014: «Ат ле ты ка» прос та аба вяз-
вае тры маць план ку вы со ка.

Трэ ба ад зна чыць, што на ша ка ман-
да до сыць па спя хо ва па ча ла зі мо вы 
се зон, мы вы дат на ра зу ме ем, што гэ та 
толь кі па ча так скла да на га шля ху, та му 
што 2015 год бу дзе клю ча вым. Хо чац-
ца па жа даць усім на шым спарт сме нам 
пос пе хаў: за ва я ваць пер шыя мес цы, 
вя до ма, скла да на, але ўтры маць свае 
па зі цыі знач на скла да ней, — ска заў Ігар 
СІ ВА ДЗЕ ДАЎ.

Сло вы па дзя кі вы ка за лі і спарт сме-
ны. Яны ад зна чы лі, што ўдзяч ныя ўсім 
тым, хто да па ма гаў за ва ёў ваць уз на га-
ро ды на чэм пі я на це Еў ро пы: трэ не рам, 
ме ды цын ска му пер са на лу, кі раў ніц тву і, 
вя до ма ж, заў зя та рам.

На га да ем, Анд рэй Краў чан ка з пры-
чы ны траў мы пра пус ціў зі мо вы спа бор-
ніц кі се зон-2015, ад нак яго ад наў лен не 
ідзе па пла не, спарт смен ужо пры сту піў 
да трэ ні ро вак і пла нуе пры няць удзел у 
спа бор ніц твах ле там.

— Што ты чыц ца най блі жэй шых лет-
ніх стар таў, то за гад ваць не бу ду, ка-
лі пач ну вы сту паць. Ра зам з трэ не рам 

пла ну ем ужо ў ся рэ дзі не лі пе ня пры сту-
піць да спа бор ніц тваў. Маг чы ма, гэ та 
бу дзе Ку бак Еў ро пы. Паў на вар тас ную 
пад рых тоў ку бу дзем вес ці да чэм пі я-
на ту све ту-2015 у Пе кі не. Ад наў лен не 
ідзе па пла не, на га не тур буе. За стаў-
ся ме сяц рэ абі лі та цыі, а за тым пач ну 
ўзмоц не ныя за ня ткі. Сваю ця пе раш нюю 
га тоў насць да лет ня га се зо на са 100% 
аца ню пры клад на на 65%, — рас па вёў 
Анд рэй.

У ка тэ го рыі юна коў і дзяў чат уз на га-
ро ды атры ма лі дзі да кі даль ні кі Ва ле рый 
Ізо таў і Ган на Та ра сюк. На тал ля Шы ка-
лен ка, ма ма і трэ нер Ган ны, пры зна на 
най леп шым трэ не рам.

Ся род юні ё раў ад зна ча ны Вік то рыя 
Ра шчуп кі на (спар тыў ная хадзь ба) і Яў-
ген На бо каў (скач кі ў вы шы ню). На стаў-
нік Яў ге на Ула дзі мір Алей нік — най леп-
шы трэ нер.

У мо ла дзе вай ка тэ го рыі ўзна га ро ды 
бы лі ўру ча ны Але не Со ба ле вай (кі дан-
не мо ла та) і Анд рэю Чу ры ле (скач кі ў 
вы шы ню), а так са ма трэ не ру Анд рэя — 
Ва лян ці ну Кур дзю ку.

Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ, у мі ну лым 
спарт смен, а ця пер — пар ла мен та рый 
і кі раў нік БФЛА так са ма атры маў уз-
на га ро ду — знак Мі ніс тэр ства спор ту і 
ту рыз му — «За раз віц цё фі зіч най куль-
ту ры і спор ту ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». 
На мес нік мі ніст ра спор ту і ту рыз му 
Аляк сандр ДУБ КОЎ СКІ, уру ча ю чы яе, 
на га даў, што Дзе вя тоў скі ўнёс знач ны 
ўклад у рас пра цоў ку но вай рэ дак цыі за-
ко на «Аб фі зіч най куль ту ры і спор це».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ка ра ле ва «Ат ле ты ка» 
знай шла сва іх ула даль ні каў

Най леп шыя ат ле ты кра і ны 
атры ма лі свае «Ос ка ры»

Ар тыст Ігар Сі гаў не ка лі прай шоў па чыр во най да рож цы «Ос-
ка ра». Але, каб стаць «зор кай» у маш та бах сва ёй род най кра-
і ны, гэ та га мо жа быць ма ла. Ін шая спра ва — пра спя ваць 
на сцэ не Па ла ца Рэс пуб лі кі. І ён спяе сваю «Ад веч ную пес ню»: 
у спек так лі, які ня даў на быў ад ро джа ны на сцэ не Рэс пуб лі кан-
ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі.

— Кож ная но вая сцэ на — гэ та аса біс тыя ад чу ван ні, ін шая па да ча. З 
ёю заў сё ды ёсць свае ры ту а лы: гла дзіш яе, раз маў ля еш, як з жы вой іс-
то тай, — ка жа Ігар Сі гаў.

На са мрэч пас ля прэм' е ры ад ноў ле най па ста ноў кі фолк-опе ры «Ад веч-
ная пес ня» (ство ра най па вод ле паэ мы Ян кі Ку па лы кам па зі та рам Ці му рам 
Ка лі ноў скім) ста ла зра зу ме ла: тых, хто хо ча па гля дзець спек такль, знач на 
больш, чым мо жа пры няць гля дзель ная за ла Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі. Квіт кі ў тэ атр рас куп ле ны на не каль кі ме ся цаў 
на пе рад. Та му спек такль па ка жуць у ма лой за ле Па ла ца Рэс пуб лі кі.

«Ад веч ная пес ня» лі чыц ца між тэ ат раль ным пра ек там: Сяр гей Ка-
валь чык, рэ жы сёр спек так ля, з'яў ля ец ца так са ма мас тац кім кі раў-
ні ком Рус ка га тэ ат ра імя М. Гор ка га, а га лоў ны ге рой, ро лю яко га 
вы кон вае за слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ігар Сі гаў, — ак цёр 
На цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы. Ра зам з амаль 
усёй тру пай тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі бы лі аб' яд на ны на ма ган-
ні, каб ад ра дзіць ле ген дар ную фольк-опе ру. Дэ ка ра цыі ад ноў ле на га 
спек так ля ма біль ныя, зроб ле ны ме на ві та для гаст ро ляў, і не толь кі па 
Бе ла ру сі. Пас ля вы ха ду на сцэ ну Па ла ца Рэс пуб лі кі «Ад веч ная пес ня» 
на кі ру ец ца ў Бе ла сток.

Вік то рыя ГОМ ЗА
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Фор му ла ўда чыФор му ла ўда чы  ��

Тры умф ад веч на га
Пра што Ігар Сі гаў раз маў ляе са сцэ най?

C А Л О Н  П Р Ы Г А Ж О С Ц І

Р А П Т А М  С П А Т Р Э Б І Ц Ц А

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ООО «Триумфстрой», 

опубликованной в газете «Звязда» №173 (27783) от 12.09.2014
по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

бытового обслуживания и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки» 
(без инженерных сетей)

ООО «Триумфстрой» информирует о внесении дополнений в проектную 
декларацию, опубликованную в газете «Звязда» № 173 (27783) от 12.09.2014 по 
объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями бытового 
обслуживания и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки» (без инженерных сетей):

Количество помещений бытового обслуживания, предлагаемых для за-
ключения договоров создания объектов долевого строительства, – 1 шт.

Ознакомление дольщиков с объектами долевого строительства и условиями 
заключения договора производится по адресу: г.Минск, ул. Е.Полоцкой, д. 1, оф. 
117 а, тел.: 8 029 222 20 16, 8 029 222 20 41. УНП 190465926

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
23 апреля 2015 года 

проводит 7-ой открытый аукцион по продаже 
имущества республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

76

Кузов-фургон К1.375 
№ 080297 

1984 г. 2 кат., 
Автошасси УРАЛ-375 
ш. 427186 дв. 218963 
1984 г. 3 кат. 1523 км

г. Кричев-2,
в/ч 33190

52 000 000 5 200 000

77

Грузовой Урал-4320-
0010 ш.021296 

дв. 565647 1984 г. 
4 кат. 18780 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

48 000 000 4 800 000

78

Грузовой Урал-43202-
0011-01 ш. 108540 
дв. 336428 1988 г. 

4 кат. 43944 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

48 000 000 4 800 000

79

Грузовой Урал-4320-
0710-01 ш. 168963 
дв. 745718 1991 г. 

3 кат. 61455 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

48 000 000 4 800 000

80
Грузовой Урал-43202 
ш. 035090 дв. 719575 

1985 г. 4 кат. 54064 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

45 000 000 4 500 000

Условия и порядок проведения аукциона 
опубликованы в газете «Звязда» № 48 от 13.03.2015 г.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 

Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.
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