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САБАКI
ДА РАЎБIЧ ДАВЯЗУЦЬ
На спаборнiцтвы па ездавым спорце некаторых
удзельнiкаў прывязуць бацькi,
а адзiн прыедзе на iнвалiднай калясцы
«Дабiрацца на сабаках» — для спартсме наў, якiя зай ма юц ца ез да вым
спортам, i аматараў паўночных ездавых сабак гэты выраз зусiм не фiгуральны. Дый для многiх беларусаў
зiмовыя гонкi на сабачых запрэжках
перасталi быць экзотыкай дзякуючы
мiжнародным спаборнiцтвам па ездавым спорце «Завiруха», што адбудуцца сёлета ўжо трэцi раз.
Паводле слоў iдэйнага натхняльнiка чэмпiянату, старшынi Клуба паўночных ездавых
сабак Вольгi Ведзянеевай, 26 i 27 студзеня
ў Рэспублiканскiм цэнтры алiмпiйскай падрыхтоўкi «Раўбiчы» чакаецца больш за 130
спартсменаў з Беларусi, Расii, Лiтвы i Латвii, а таксама каля 8000 гасцей. Далей за
ўсiх ехаць давядзецца спартсмену ажно з
Чукоткi — з Анадыра. «Акрамя дарослых
спартсменаў, да ўдзелу заяўлены i дзецi —
некалькi маленькiх спартсменаў ва ўзроста-

Даведка «Звязды»
На сёння Мiжнародная кiналагiчная федэрацыя
вылучае 4 пароды ездавых сабак: хаскi, маламуты,
самаеды, грэнландскiя ездавыя. Усе астатнiя лiчацца
так званымi метысамi.
Лiчыцца, што «правiльны» ездавы сабака мусiць
важыць 35-45 кг i дасягаць росту 55-65 см у карку.
Да зiмовых вiдаў ездавога спорту належаць:скiджорынг (лыжная гонка з 1-2 сабакамi), пулка (гонкi лыжнiка з 1-4 сабакамi, запрэжанымi ў адмысловыя маленькiя санкi — пулку), запрэжка (гонкi нартаў, запрэжаных
некалькiмi сабакамi, якiмi кiруе спартсмен-каюр).
Iснуюць таксама бясснежныя вiды спорту, або
драйлэнд, куды ўваходзяць канiкрос (бег з сабакам), байкджорынг (буксiроўка сабакам веласiпеда са спартсменам), картынг (буксiроўка сабакамi
адмысловага вазка — карта) i скутарынг (гонкi на
спартыўных самакатах).

пераадзець i пакармiць, а для крыху
старэйшых дзетак ладзяць пакой для
гульняў i адпачынку. Дарослых жа чакае насычаная праграма — не толькi
ўласна заезды з 1, 2, 4 i 6 сабакамi, але
таксама эстафета i слалам на нартах,
зборка запрэжкi на хуткасць, конкурсы
на самага моцнага, самага прыгожага,
самага разумнага i паслухмянага сабаку. Плюс вiдовiшчная мультыгонка
«8 колаў» з выкарыстаннем прынад
ад лыжаў да веласiпеда, сямейныя
гонкi на санках для дзетак з бацькамi
(прыз пераможцу — цёплыя шкарпэткi), вяровачны лабiрынт «Павуцiнне»,
Кiрмаш майстроў, стральба з лука i
арбалета, сярэднявечныя шатландскiя
гульнi i шмат чаго яшчэ... «Ва ўсiм свеце гонкi
па ездавым спорце традыцыйна праходзяць
як гэткi мiжсабойчык для спартсменаў, а ў нас
атрымаўся з самай першай «Завiрухi», хутчэй,
фестываль актыўнага ладу жыцця», — не без
гонару адзначае суарганiзатар спаборнiцтваў
Алег Гапановiч.
Лыжаролерная траса ў Раўбiчах спецыяльна падрыхтавана да ездавых спаборнiцтваў, а пэўнае абсталяванне, напрыклад,
сiстэму аўтаматызаванага хронаметражу i
фотафiнiшныя ўстаноўкi, пазычыла Федэрацыя бiятлону. «Нават калi да выхадных
пройдуць моцныя снегапады, як на мiнулым
тыднi, i «Завiруха» апраўдае сваю назву
на 100%, мы сумесна з мясцовымi ўладамi
пастараемся зрабiць усё магчымае, каб непагадзь не сапсавала настрой удзельнiкам i
гледачам», — запэўнiваюць арганiзатары.
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК

вай катэгорыi да 7 гадоў будуць удзельнiчаць
у пазаконкурсных заездах, яшчэ некалькiм
паўнапраўным удзельнiкам спаборнiцтваў —
ад 7 да 13 гадоў. Самаму сталаму нашаму
гоншчыку — 71 год, i гэта, лiчу, сведчыць
аб тым, што ездавы спорт падуладны кожнаму, — расказала арганiзатар. — Акрамя
таго, упершыню на «Завiруху-2013» прыедзе
спецыяльны госць з Расii, iнвалiд-калясачнiк
Дзмiтрый Волкаў з Цвяры, якi нароўнi з усiмi,
толькi з дапамогай лыжных палак, на адмыслова вырабленых нартах жадае прайсцi
нашу дастаткова складаную трасу».
Хоць спаборнiцтвы i трэцiя па лiку, але сёлета на iх шмат што адбудзецца ўпершыню.
Пачынаючы з найбольш грунтоўнай падзеi
— пераезду з загараднага клуба «Фестывальны» на Валожыншчыне на прасторную
алiмпiйскую пляцоўку Раўбiч. Арганiзатары
тлумачаць гэта проста: мерапрыемства разрастаецца, вось i атрымалася «каралеўства

малаватае, разгарнуцца няма дзе».
Таксама ўпершыню сёлета адчуць
азарт спаборнiцтваў i падтрымаць
Квiткi на адзiн дзень спаборнiцтваў, набытыя заудзельнiкаў змогуць нават тыя, хто
будзе знаходзiцца ад трасы далека- гадзя, абыдуцца дарослым у 30 тысяч беларускiх
вата цi нават не зможа прысутнiчаць рублёў, на два днi — у 45 тысяч. Непасрэдна ў днi
асабiста — дзякуючы тэлевiзiйнай гонкi яны падрастуць у цане на 5 тысяч. Дарэчы, для
(на вялiкiм экране) i анлайн-транс- дзяцей ростам да 140 см уваход бясплатны.
Гаспадары, якiя прывязуць з сабой на мерапрыляцыi «Завiрухi-2013». Упершыню
ем
ства
чатырохногiх сяброў, мусяць мець пры сабе
сумаваць не давядзецца нават самым юным наведнiкам спаборнiц- ветэрынарныя пашпарты гадаванцаў i трымаць тых
тваў — для зусiм маленькiх будзе строга на павадку.
Прыемная дэталь для аў тааматараў: паркоўка
працаваць адмысловы пакой «Мацi i дзiця», дзе малых можна будзе падчас правядзення «Завiрухi-2013» будзе бясплатнай, а колькасць парковачных месцаў — максiмальнай. Тым не менш арганiзатары просяць аўтамабiлiстаў з разуменнем i цярпеннем ставiцца адзiн да
аднаго i да дарожнай сiтуацыi, якая можа скласцiся
пры вялiкай колькасцi гасцей.

На заметку

МЕНІНГІТ НАГАДВАЕ
ПРАСТУДУ
Адной з самых цяжкіх інфекцый
дзі ця ча га ўзрос ту з'яўля ец ца
менінгакокавая інфекцыя. Найбольш часта ад яе паку туюць
дзеці ва ўзросце да 14 гадоў, з
іх асноўная колькасць — малыя
першых двух гадоў жыцця.
Як паведамляюць у аддзяленні
іму нап ра фі лак ты кі Го мель ска га
абласнога цэнтра грамадскага здароўя, менінгакокавая інфекцыя вельмі
лёгка распаўсюджваецца — пры кашлі,
чханні, размове, досыць цесных і працяглых кантактах. Пачатковыя праявы
захворвання нагадваюць прастуду або
грып. Прычым хвароба можа развівацца ў лічаныя гадзіны і нават хвіліны.
Наогул узбуджальнік менінгакокавай
інфекцыі пастаянна цыркулюе сярод
дарослага насельніцтва, але найбольшую эпідэмічную небяспеку для навакольных уяўляюць бактэрыяносьбіты.
Лічыцца, што на 1 хворага прыпадае
1200 бак тэрыяносьбітаў. Часцей за
ўсё носьбітамі з'яўляюцца дарослыя,
якія нават не падазраюць аб гэтым, а
вось хварэюць пераважна дзеці.
Найбольш распаўсюджанай формай
інфекцыі з'яўляецца назафарынгіт, калі запаляецца задняя сценка глоткі,
нязначна павышаецца тэмпература,
з'яўляецца галаўны боль, насмарк. На
гэтым этапе пацыентам часцей ставіцца дыягназ «вострае рэспіраторнае захворванне». Аднак ёсць і іншыя формы
хваробы. Так, дзіця можа легчы спаць
абсалютна здаровым, а ноччу стаць
неспакойным, пакутаваць ад моцнага

галаўнога болю, які не знімаецца звычайнымі сродкамі абязбольвання. На
працягу гадзіны звычайна ўзнімаецца
тэмпература да 39-40 градусаў, праз
5-6 гадзін пачынае ванітаваць. Самы ж
грозны сімптом, на які трэба звярнуць
увагу, — сып на руках, ягадзіцах, бакавых паверхнях тулава. І менавіта пры
яе наяўнасці трэба паўторна выклікаць
доктара, паколькі першы дыягназ, да
сыпу, быў «вострае рэспіраторнае захворванне». Пры першых жа характэрных сімптомах неабходна тэрмінова выклікаць «хуткую». Да прыезду «хуткай»
хворага ізалююць і забяспечваюць яму
спакой і догляд. Не адмаўляйцеся ад
прапанаванай хвораму шпіталізацыі.

Як абараніцца
ад менінгакокавай
інфекцыі?
1. Каб не захварэць і не заразіць
навакольных, неабходна пазбаўляцца
хранічных хвароб насаглоткі — фарынгіту, танзіліту, ларынгіту. У выпадку
прастудных праяў бацькі могуць з'явіцца крыніцай захворвання для свайго
дзіцяці, таму неабходна карыстацца
марлевымі павязкамі.
2. Рэкамендуецца болей гуляць з
дзіцем на свежым паветры.
3. Харчаванне павінна быць збалансаваным, з вітамінамі і мікраэлементамі.
4. Абавязковыя заняткі фізкультурай, загартоўванне.
5. Пакоі трэба рэгулярна праветрываць, рабіць вільготныя прыборкі.
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год — нарадзiлася Еўфрасiння Полацкая, князёўна,
асветнiца, iгумення манастыра Святога Спаса ў Полацку. Унучка полацкага князя Усяслава Брачыславiча (Чарадзея).
Пастрыгшыся ў манашкi, пасялiлася ў келлi Полацкага Сафiйскага
сабора. У храмавым скрыпторыi перапiсвала кнiгi, магчыма, складала летапiсы, перакладала з грэчаскай мовы. Сабрала манастырскую бiблiятэку, арганiзавала невялiкую школу, дзе навучала
грамаце малых дзяўчынак. Каля 1160 года ў Полацку на свае сродкi
пабудавала дзве царквы: Святога Спаса (цяпер Спаса-Праабражэнская) i Святой Багародзiцы, куды яе стараннямi была прывезена
копiя славутай вiзантыйскай iконы «Мацi Божая Адзiгiтрыя Эфеская». У 1161 годзе на замову Еўфрасiннi полацкi майстар Лазар
Богша для царквы Святога Спаса вырабiў напрастольны 6-канцовы
крыж, упрыгожаны каштоўнымi камянямi, пасля названы яе iмем.
Заснавала ў Полацку жаночы i мужчынскi манастыры, якiя сталi
цэнтрам асветы ў Полацкiм княстве. Пры кляштарах працавалi
так званыя вучыльнi (тут вывучалiся чытанню, пiсьму), бiблiятэкi,
скрыпторыi, прытулкi, iканапiсныя i ювелiрныя майстэрнi. У 1167
годзе здзейснiла паломнiцтва ў Палесцiну, у тым жа годзе памерла ў Iерусалiме, была пахавана ў манастыры святога Феадосiя. У
1187 годзе яе астанкi перапахаваны ў Кiева-Пячэрскай лаўры, у
1910-м перавезены ў Полацкi Спаса-Еўфрасiннеўскi манастыр. У
1984 годзе Еўфрасiння Полацкая прылiчана да Сабору Беларускiх Святых.
год — 75 гадоў сёння споўнiлася б Уладзiмiру Высоцкаму,
вядомаму паэту, аўтару-выканаўцу песень,
акцёру, аўтару празаiчных твораў. Уладзiмiр Сямёнавiч выканаў дзясяткi роляў
у тэатры, у тым лiку Гамлета («Гамлет»
паводле У. Шэкспiра), Галiлея («Жыццё
Галiлея» Б. Брэхта), Лапахiна («Вiшнёвы
сад» А. Чэхава). Найбольш характэрнымi
работамi ў кiнематографе з'яўляюцца яго
ролi ў фiльмах «Месца сустрэчы змянiць
нельга», «Маленькiя трагедыi», «Iнтэрвенцыя», «Гаспадар тайгi», «Вертыкаль»,
«Служылi два таварышы», «Сказ пра тое,
як цар Пётр арапа жанiў», «Кароткiя сустрэчы», «Дрэнны добры чалавек». Уладзiмiр Высоцкi ўвайшоў у гiсторыю як аўтар-выканаўца
сваiх песень пад акустычную сямiструнную «рускую» гiтару. Род
Высоцкага паходзiць з мястэчка Сялец Пружанскага павета Гродзенскай губернi (цяпер — Брэсцкая вобласць). Прозвiшча, верагодна,
звязана з назвай горада Высокае, што знаходзiцца недалёка ад
Камянца на Брэстчыне.
год — нарадзiўся (вёска Кузьмiчы Дзятлаўскага раёна)
Аляксандр Iванавiч Лакотка, беларускi архiтэктар, доктар гiстарычных навук, доктар архiтэктуры, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусi. Працаваў у Беларускiм дзяржаўным музеi
народнай архiтэктуры i побыту, з 1995 года — у Iнстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору iмя К. Крапiвы НАН Беларусi (з
2004-га — дырэктар). Аўтар больш як 200 навуковых прац у галiне
тэорыi i гiсторыi архiтэктуры, аховы i рэстаўрацыi архiтэктурнай
спадчыны. Стварыў навуковую канцэпцыю гiстарычнага феномена
беларускай архiтэктуры як вынiку сiнтэзу будаўнiчага мастацтва Усходу i Захаду Еўропы. Выявiў вялiкую колькасць помнiкаў народнага
дойлiдства, што паслужыла асновай для стварэння з яго удзелам
музея народнай архiтэктуры пад адкрытым небам.
Андрэй ВОЛЯН (пасля 1530-1610), палiтычны
дзеяч Вялiкага Княства Лiтоўскага,
iдэолаг Рэфармацыi, фiлосаф:
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ЧЫМ ГОРШ
З БАЦЬКАМІ,
ТЫМ «БЛІЖЭЙ»
АЛКАГОЛЬ

УЖО
РЫХТУЕМСЯ
ДА «БАЗАРУ»

Нават невялікія дозы алкаголю згубна ўплываюць
на мозг чалавека, які расце і развіваецца. Наогул лічыцца, што развіццю алкагалізму ў маладым узросце
спрыяюць «піцейныя» звычкі, адсутнасць належнага
выхавання, дрэнныя прыклады, імкненне прыпадабняцца да старэйшых, канфлікт з грамадскімі нормамі і некаторыя інш.
Даследчыкі ўстанавілі, што на алкагалізацыю дзяцей
істотны ўплыў аказваюць алкагольныя паводзіны маці і
бацькі. Уплыў жа равеснікаў узмацняецца пры адсутнасці
бацькоўскага кантролю. Наогул безнаглядныя дзеці, тыя,
чые бацькі не знаходзяць часу для кантакту з імі, найчасцей
прыкладаюцца да чаркі. Ранняй алкагалізацыяй лічыцца
знаёмства з алкаголем да 16 гадоў. Пра падлеткавы алкагалізм варта гаварыць пры наяўнасці яго першых прыкмет
да 18 гадоў. Па меры таго, як дзеці сталеюць, павялічваецца
частата ўжывання гарэлкі.
Паводле слоў інструктара-валеолага 23-й гарадской
дзіцячай паліклінікі г. Мінска Ірыны ШЫМАНСКАЙ, уплыў
алкаголю на арганізм чалавека даўно і падрабязна вывучаны. Вядома, напрыклад, што алкаголь прыводзіць да значных змяненняў сардэчна-сасудзістай сістэмы, паступовага
фарміравання таксічнай энцэфалапатыі. Парушаюцца ўвага, мысленне, памяць, працаздольнасць. З жыцця паступова
выціскаецца ўсё, акрамя самых нескладаных і прымітыўных
патрэб. Фарміруюцца пэўныя ўстаноўкі, спосабы ўспрыняцця рэчаіснасці. Гэта, скажам, устаноўка на хуткае задавальненне патрэб пры малых намаганнях, устаноўка на пасіўныя
спосабы абароны пры сустрэчы з цяжкасцямі, устаноўка на
пазбяганне адказнасці за свае ўчынкі і інш.
У Цэнтры «Поспех», дружалюбным да падлеткаў (г. Мінск,
вул. Герасіменкі, 22/2) — могуць пракансультаваць і аказаць
кваліфікаваную ананімную дапамогу. Тэл. 242 15 73.
Святлана БАРЫСЕНКА



У дырэкцыі міжнароднага
фестывалю мастацтваў
«Славянскі базар у Віцебску»
ўжо ідзе прыём заявак на ўдзел
у XXІІ Міжнародным конкурсе
выканаўцаў эстраднай песні
«Віцебск-2013» і XІ Міжнародным
дзіцячым музычным конкурсе.
— Заяўкі прымаюцца да 22 сакавіка. Да ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца выканаўцы эстраднай песні з
розных краін свету, якія маюць вопыт
канцэртных выступленняў і заявілі пра
сябе сваімі поспехамі ў нацыянальных
музычных конкурсах і фес тывалях,
маюць рэкамендацыі ад дзяржаўных
міністэрстваў і ведамстваў культуры
(абавязкова для краін СНД), прадзюсарскіх цэнтраў, музычных студый,
музычных тэле-, радыёпраграм, дырэкцый музычных фестываляў і конкурсаў, — паведамілі ў дырэкцыі фестывалю. — Узрост удзельнікаў XXІІ
Міжнароднага конкурсу выканаўцаў
эстраднай песні «Віцебск-2013» ад 18
да 31 года ўключна.
Вырашальнай для ўзроставага абмежавання з'яўляецца дата нараджэння (не раней за 1 ліпеня 1982 г.). Узрост
удзельнікаў XІ Міжнароднага дзіцячага
музычнага конкурсу «Віцебск-2013» —
ад 7 да 12 гадоў.
Заяўкі на ўдзел у конкурсе ад грамадзян Беларусі прымаюцца ў Міністэрстве культуры.
Аляксандр ПУКШАНСКІ



Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

8

1938

1955

СЁННЯ
Сонца

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

9.07
9.02
8.57
8.48
9.22
9.16

Захад Даўжыня
дня

17.37
17.21
17.27
17.30
17.53
18.00

ЗАЎТРА

Месяц
8.30
8.19
8.30
8.42
8.31
8.44

Першая квадра 27 студзеня.
Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Таццяны, Пятра, Савы.
К. Ірэны, Таццяны, Эльвіры, Генрыха,
Мілаша, Паўла, Яна.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталi: Склеп. «Афiцэры». Партыя. Ганак.
Па вертыкалi: «Узыходжанне». «Старшыня». Фланг.
Феска. Ава. Рупар. Каiр. Алабама. Маа. Журба. Тлум. Апарат. Спарта. Эрэ. Лупа. Алей. «Гараж». Платан.
Нагата. Пал. Войска. Ява. Вар. Рэй. Балiд. Токар. Цэх. Парта. Жабо. Непер. Хмара. Ажына. Райт. Карма. Бос.
Тэмп. Салата. Пажар. Тара. Абай. «Мiмiно». Талерка.
Бора. Акат. Лесвiца. Кiпу. Кадэт. Муар. Харугва.

«Падпарадкоўвайце свае жаданнi загадам розуму».

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Дзед Мароз на Новы год прынёс дзiцяцi набор юнага доктара. I ў нашай
коткi адразу пачалося новае жыццё,
поўнае цяжкавылечных хвароб.
Едуць у аўтобусе на рыбалку трое —
дзед, бацька i ўнук. Заходзiць дзяўчына
ў панчохах у клетку.
Думкi.
Унук: «Якая чыкса клёвая!»
Бацька: «Усе грошы з бацькi на шмоткi, пэўна, выцягнула...»
Дзед: «Халера! Пад хватнiк забылiся!..»
Выхадны: прачнуўся, паеў, стамiўся.

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 (намеснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК
(намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснiк
галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк 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 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68,
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; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

Гэта для акварыума.

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

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

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
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