
Пер шую царк ву ў Мі ха на-
ві чах пад Мінск ам па бу-
да ва лі ў па чат ку XІX ста-
год дзя. Мі наў час, змя ня-
ла ся жыц цё. У 20-х га дах 
мі ну ла га ста год дзя мяс-
цо вы храм спы ніў сваё 
іс на ван не...

Што год мя ня ец ца вы гляд 
гэ та га на се ле на га пунк та, у 
Мі ха на ві чах з'яў ля юц ца но выя 
ву лі цы, рас туць шмат па вяр хо-
выя бу дын кі. Сю ды ця пер мож-
на да ехаць не толь кі аў та ма бі-
лем, але і ў кам фар та бель ным 
ва го не еў ра пей ска га кла са 

марш ру ту «Га рад скія лі ніі». 
Аг ра га ра док Мі ха на ві чы — 
адзін з са мых гу ста на се ле ных 
у Мін скім ра ё не, ён з'яў ля ец ца 
цэнт рам сель са ве та. Ад ной з 
га лоў ных рыс сён няш ня га 
жыц ця тут на зы ва юць устой-
лі вую ста ноў чую дэ ма гра фіч-
ную сі ту а цыю.

На ста рон ках гіс то рыі па сёл-
ка, якія рас па вя да юць пра знач-
ныя па дзеі мі ну ла га і су час нас-
ці, ня даў на з'я віў ся яшчэ адзін 
за піс: па бу да ва ны но вы пра ва-
слаў ны храм. Ця пер мяс цо выя 
вер ні кі збі ра юц ца на на ба жэн-
ства ў вя лі кай пры го жай царк-
ве, уз ве дзе най у го нар свя то га 
Дзміт рыя Рас тоў ска га.

Но вы храм вы рас по бач з 
ма лень кім ва гон чы кам, у якім 
ра ней пра во дзі лі бо га слу жэн-
ні. По бач па-ра ней ша му пра-
цу юць бу даў ні кі: уз во дзіц ца 
но вая для вёс кі ду хоў на-асвет-
ніц кая ўста но ва. У ёй раз мес-
ціц ца ня дзель ная шко ла для 
мяс цо вай дзят вы. Тут жа пла-
ну юць ства рыць па мяш кан ні 
для ін тэр на та Мінск ага ду хоў-
на га ву чы лі шча.

Дня мі но вы храм на ве даў 
Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла-
ру сі, Міт ра па літ Мін скі і За слаў-
скі Па вел. Ён ад слу жыў тут лі-
тур гію, звяр нуў ся да вер ні каў 
з про па вед дзю. У час служ бы 
пра гу ча ла ма літ ва за пры мі-
рэн не брац ка га ўкра ін ска га 
на ро да. Па тры яр шы Эк зарх 

пе ра даў усім сваё па стыр скае 
бла сла вен не. У на ба жэн стве 
пры ма лі ўдзел жы ха ры Мі ха-
на віч і су сед ніх вё сак, ра зам з 
імі бы лі прад стаў ні кі мяс цо вай 
і ра ён най ула ды.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
Фо та аў та ра,

Мін скі ра ён.

ЗОР КІ 
«ЛІС ТА ПА ДА»

Рэд кая для на шых мяс цін 
кач ка-ман да рын ка пла вае 

ўздоўж на бя рэж най 
Му хаў ца ў Брэс це

Як гэтая эк за тыч ная птуш ка 
ака за ла ся ў Му хаў цы, дак лад-
на ні хто не ве дае. Не так даў но 
та кая ж пры го жая стра ка тая ка-
чач ка бы ла за ўва жа на ў Лі дзе. А 
па ста ян нае яе мес ца пра жы ван-
ня — Ус ход няя Азія (Кі тай, Ка рэя, 
Япо нія). У Ра сіі яна гняз дзіц ца ў 
Ха ба раў скім і Пры мор скім кра ях, 
на Са ха лі не і Аму ры. Ра дзей су-
стра ка ец ца ў За ход няй Еў ро пе. 
Па вод ле на зі ран няў ак ты віс таў 
аб лас но га ад дзя лен ня гра мад-
скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак 
Баць каў шчы ны», у Брэс це кач-
ку-ман да рын ку ба чы лі толь кі ў 
1987 го дзе.

І вось стра ка тая пры га жу ня 
за ві та ла да нас зноў. Яе з за-
да валь нен нем пад корм лі ва юць 
га ра джа не. Дзе ці пры хо дзяць 
у за хап лен не ад маг чы мас ці 
кі нуць крош ку ба то на пры го-
жань кай птуш цы. Рэд кую гас-
цін насць пра яў ля юць па ста ян-
ныя на сель ні кі гэ та га ўчаст ка 
ра кі — ле бе дзі і кач кі. Ці ка ва, 
што ка лі га ды два та му на Му-
ха вец пры ля це ла ма ран ка — 
ныр ко вая кач ка, яе не пры ня лі 
пё рыс тыя мяс цо выя птуш кі і лі-
та раль на аб скуб лі за ты дзень. 
А гэ тую гос цю зу сім не ча па-
юць, важ на пра плы ва юць мі ма. 
На ву чы лі ся та ле рант нас ці?

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз да» рас па-
вя дае пра най больш ці ка-
выя па дзеі ў бе ла рус кім 
фут бо ле, чар го вае фі яс-
ка «Цмо каў» і ме даль ны 
ўра джай бе ла рус кіх ба-
ту ціс таў.

1. За два ту ры да за кан чэн-
ня чэм пі я на ту кра і ны па фут-
бо ле вы зна чыў ся пе ра мож ца 
пер шын ства. БА ТЭ на хат няй 
арэ не раз гра міў «Наф тан» 
(4:0) і адзі нац ца ты раз стаў 
чэм пі ё нам Бе ла ру сі. У вы ра-
шаль ным мат чы дуб лем вы-
лу чыў ся Ві таль Ра дзі во наў, 
яшчэ два га лы на ра хун ку 
Аляк санд ра Кар ніц ка га і Мі-
ха і ла Гар дзей чу ка. Да рэ чы, 
апош ні пас ля па ядын ку за явіў, 
што ка ман да збі ра ец ца да вес-
ці бяс прой грыш ную се рыю да 
31 мат ча. А га лоў ны трэ нер 
ба ры саў чан Аляк сандр ЕР-
МА КО ВІЧ па дзя ка ваў жо дзін-
ска му «Тар пе да», які пе рай-
граў мін скае «Ды на ма» (2:1) і 
аб лег чыў «жоў та-сі нім» шлях 
да чэм пі ён ства: «У лю бым вы-
пад ку, як бы «Ды на ма» ні згу-
ля ла, мы б вый шлі на по ле з 
не рэ аль най ма ты ва цы яй. Тым 
не менш, вя лі кі дзя куй «Тар-
пе да». Вя до ма, я за пом ню 
гэ ты се зон як пер шы год са-
ма стой най пра цы на па са дзе 
га лоў на га трэ не ра БА ТЭ. Але 
гэ та дэ та лі, са мае важ нае, што 
ка ман да — зноў чэм пі ён».

У яшчэ ад ной су стрэ чы 
пер шай шас цёр кі са лі гор скі 

«Шах цёр» атры маў упэў не ную 
пе ра мо гу над «Го ме лем» — 
3:0. Ра зам з тым вы зна чы лі ся 
ка ман ды з пер шай лі гі, якія ў 
на ступ ным се зо не згу ля юць 
у вы шэй шым ды ві зі ё не. У 
элі ту бе ла рус ка га фут бо ла 
вяр та юц ца ма зыр ская «Сла-
вія» і мі ка шэ віц кі «Гра ніт». За 
яшчэ ад ну пу цёў ку ў «выш ку» 
па зма га ец ца ка ман да, якая 
зой ме трэ цяе мес ца ў пер шай 
лі зе. Су праць ста яць ёй у сты-
ка вым мат чы бу дзе ма гі лёў скі 
«Дняп ро».

2. Ха кей нае «Ды на ма-
Мінск» буй на са сту пі ла 
«Ад мі ра лу» — 3:6. Ад зна чым, 
што ў ся рэ дзі не трэ ця га пе ры-
я ду за хоў ваў ся роў ны лік на 
таб ло — 3:3, але за апош нія 
10 хві лін мат ча «зуб ры» пра-
пус ці лі тры шай бы. Пас ля па-
ядын ку га лоў ны трэ нер «Ды-
на ма» Лю ба мір ПО КА ВІЧ 

ко рат ка рэ зю ма ваў ха рак тар 
гуль ні: «Ад мі рал» за бі ваў пер-
шым, а мы ўвесь час да га ня-
лі. Да трэ ця га пе ры я ду гуль ня 
бы ла ад кры тая, з інт ры гай... 
Але за тым са пер нік за біў 
двой чы, і, хоць хлоп цы зма-
га лі ся, у нас ужо не атры ма-
ла ся вяр нуц ца ў матч». Ужо 
заўт ра «Ды на ма» пра цяг не 
гас ця вую се рыю па ядын кам 
з фін скім «Ёке ры там».

3. У чар го вым мат чы 
SEHA-лі гі БГК імя Мяш ко ва 
зда быў пе ра мо гу над ма-
ке дон скім «Вар да рам» — 
30:22. Са праўд ным ге ро ем 
па ядын ку стаў ва ра тар брас-
таў чан Іван Пе шыч, які ад біў 
15 кід коў. Між ін шым, 15 ліс-
та па да клуб згу ляе су праць 
«За гра ба» ў Лі зе чэм пі ё наў. 
Па куль па да печ ныя Жэль кі 
Ба бі ча зай ма юць пя ты ра док 
у сва ёй гру пе.

4. «Цмо кі-Мінск» пра цяг-
нуў ня ўда лую се рыю ў Лі зе 
ВТБ раз гром ным па ра жэн-
нем ад пе цяр бург ска га «Зе-
ні та» — 58:97. Га лоў ны трэ-
нер «Цмо каў» Анд рэй КРЫ-
ВА НОС так пра ка мен та ваў 
вы нік: «Ха чу па пра сіць пра-
ба чэн ня ў заў зя та раў за гэ ты 
«ан ты бас кет бол». Гу ля лі без 
ма ты ва цыі. Ча му так зда ры-
ла ся? Бу дзем шу каць ад ка зы. 
Не су мнен на, на ка ман ду ціс-
не ня прос ты гра фік і бы лыя 
ня ўда чы. Гуль цы вы дат на ра-
зу ме юць, што пра іх ка жуць і 
пі шуць, маг чы ма, та му і пе ра-
га рэ лі». Ад зна чым, што гэ та 
фі яс ка ста ла шос тым за пар 
для мін скіх «дра ко наў».

5. Бе ла рус кія ба ту ціс ты 
з ча тыр ма ме да ля мі вяр та-
юц ца з чэм пі я на ту све ту, 
які пра хо дзіў у аме ры кан скім 
Дэй то не-Біч. У ін ды ві ду аль-
ных ско ках чэм пі ё ны Еў ро пы 
Ган на Гар ча нок і Ула дзі слаў 
Ган ча роў за ва я ва лі брон за-
выя ўзна га ро ды. У сін хрон-
ных ско ках Ган на Гар ча нок 
ра зам з Тац ця най Пят рэ няй 
зда бы ла ся рэб ра ны ме даль, 
па дзя ліў шы дру гі ра док з ка-
над скім тан дэ мам. У гэ тай жа 
дыс цып лі не Ула дзі слаў Ган ча-
роў і Мі ка лай Ка зак так са ма 
ўзы шлі на дру гую пры ступ ку 
п'е дэс та ла. Ва ўсіх ві дах пе-
ра мо гу свят ка ва лі кі тай скія 
спарт сме ны.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

11 лістапада 2014 г. 3РЭПАРЦЁР

У пе ры яд з 3 па 6 ліс та па да ў ін фек цый нае 
ад дзя лен не Во ра наў скай цэнт раль най ра-
ён най баль ні цы шпі та лі за ва лі 6 ча ла век з 
па пя рэд нім ды яг на зам «тры хі не лёз». З 7 па 9 
ліс та па да па да па мо гу звяр ну лі ся яшчэ 9 ча-
ла век. А па ста не на 10 ліс та па да, па ве да мі ла 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» за гад чы ца ад дзе ла 
эпі дэ мі я ло гіі Гро дзен ска га аб лас но га цэнт ра 
гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 
Тац ця на ЯКУ СЕ ВІЧ, коль касць хво рых скла-
дае 16 ча ла век, ся род якіх трое дзя цей ва 
ўзрос це 10, 13 і 16 га доў.

Па цяр пе лыя зна хо дзяц ца пад на зі ран нем ура-
чоў, пра вод зяц ца су праць э пі дэ міч ныя ме ра пры-
ем ствы. Па вод ле ін фар ма цыі Тац ця ны Яку се віч, 
су вязь за хвор ван няў гэ тых лю дзей з ужы ван нем 
мя са ві да воч ная — вы яў ле ны тры хі не лы. Пра во-
дзіц ца рас сле да ван не, як та кое маг ло зда рыц ца. 
Пры чым, вы свет ле на, што гэ тыя пра дук ты, акра-
мя па цяр пе лых, ужы ва лі яшчэ 10 ча ла век. За імі 
ўста ноў ле на ме ды цын скае на зі ран не. Пры гэ тым 
вя до ма, што ся род за хва рэ лых 4 па ляў ні чыя.

— Ве ра год на, што гэ та іх без ад каз насць пры-
вя ла да та кіх на ступ стваў, — лі чыць Тац ця на Яку-
се віч.

Сё лет няя сі ту а цыя па тры хі не лё зе на Гро дзен-
шчы не да во лі тры вож ная. Ся мей на-гру па выя вы-
пад кі за хвор ван ня за рэ гіст ра ва ны ў маі-чэр ве ні ў 
Свіс лац кім ра ё не і аб лас ным цэнт ры — ад па вед на 
11 і 3. Фак та рам пе ра да чы па слу жы лі за ра жа ныя 
мя са пра дук ты дзі коў, якія не прай шлі ве тэ ры нар-
на-са ні тар ны кант роль.

Ся род тых, хто за хва рэў у Свіс лац кім ра ё не, 
ра бот ні кі дзяр жаў на га на цы я наль на га пар ку «Бе-
ла веж ская пу шча», якія за рас паў сю джан не мя са 
дзі ка без пра вя дзен ня вет са нэкс пер ты зы спе цы я-

ліс та мі сан эпі дслуж бы пры цяг ну ты да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці (штраф склаў больш за 3 міль-
ё ны руб лёў).

Ця пер пра цяг ва ец ца се зон па ля ван ня на дзі кіх 
ка пыт ных жы вёл і, ад па вед на, пры па ру шэн ні па-
тра ба ван няў ве тэ ры нар на га кант ро лю за хоў ва ец ца 
ры зы ка за ра жэн ня тры хі не лё зам.

Тац ця на ЯКУ СЕ ВІЧ звяр тае ўва гу на аба вяз-
ко вае вы ка нан не на ступ ных пра ві лаў:

� Пра во дзіць пас ля за бой ную ве тэ ры нар ную 
экс пер ты зу туш дзі коў і сві ней з пры ват на га 
сек та ра. Не ўжы ваць у ежу і не рас паў сюдж ваць 
ся род сва я коў і зна ё мых мя са і мя са пра дук ты 
без атры ман ня вы ні каў тры хі не лас ка піч на га 
да сле да ван ня. Прад' яў лен ня ў ды яг нас тыч ных 
ве тэ ры нар ных ла ба ра то ры ях якіх-не будзь да-
ку мен таў аб пра вах улас нас ці на ту шу аль бо 
па ляў ні чых лі цэн зій на ад стрэл жы вёл не па-
тра бу ец ца. Пры ста ноў чай тры хі не лас ка піч най 
экс пер ты зе да сле да ва ных проб мя са ўся ту-
ша пад ля гае вяр тан ню аран да та ру па ляў ні чых 
угод дзяў (па ляў ні ча ка рыс таль ні ку) аль бо ўты-
лі зу ец ца пад кант ро лем спе цы я ліс таў дзяр жаў-
на га ве тэ ры нар на га на гля ду.

� Не на бы ваць мя са пра дук ты ў не вя до мых 
асоб па-за вы зна ча ны мі мес ца мі ганд лю.

�  Аба ра няць па мяш кан ні для ўтры ман ня 
жы вё лы ад пра нік нен ня гры зу ноў, пра во дзіць 
дэ ра ты за цыю (зні шчэн не па цу коў, мы шэй) у 
жы лых і пры ся дзіб ных збу да ван нях.

� Ад хо ды па ляў ні ча га про мыс лу аль бо хат-
ня га за бою да баў ляць у ра цы ён да маш ніх сві-
ней толь кі пас ля па пя рэд ня га ве тэ ры нар на га 
да сле да ван ня.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

ЗБІ ВА ЮЦ ЦА СА ШЛЯ ХУ ЦІ ШУ КА ЮЦЬ КОРМ
Рэд кія для на шай кра і ны птуш кі залятаюць да нас часта. У 

каст рыч ні ку ў Бе ла русь за ля це ла чар на га ло вая чай ка-ра га ту ха, 
якая пра пі са ла ся на Чор ным і Кас пій скім мо рах. І зу сім ня даў на 
ка ля Грод на за ўва жы лі даў гах вос та га па мор ні ка. Па якіх пры-
чы нах рэд кія ві ды за ля та юць да нас, па тлу ма чыў су пра цоў нік па 
пры ро да ахоў ных пы тан нях гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак 
Баць каў шчы ны» Ся мён ЛЕ ВЫ:

— Рэд кіх за лёт ных ві даў у нас на ліч ва ец ца не каль кі дзя сят каў. 
Іх рэ гіст ра цыі пра вод зяц ца рэ гу ляр на, амаль кож ны ты дзень. Пры-
чы ны, ча му птуш ка за ві та ла да нас, у кож ным вы пад ку свае. Дзве 
асноў ныя — гэ та пры род ныя ана ма ліі і по шук кор му. На прык лад, 
плас ка но са га плы вун чы ка — від, які пра жы вае ў тунд ры, сё ле та за-
нес ла ў Бе ла русь моц ным вет рам, што дзьмуў з Бал тый ска га мо ра 
ў наш бок. Ра зам з плас ка но сым плы вун чы кам на Но ва лу комль скім 
во зе ры апы ну ла ся і рэд кая для на шых мяс цін чай ка-мо еў ка. Птуш кі 
збі лі ся з марш ру ту і вы пад ко ва тра пі лі на но выя тэ ры то рыі. Ад нак 
не ка то рыя ві ды пту шы ных за ля та юць у не раз ве да ныя мяс ці ны ў по-
шу ках кор му. У каст рыч ні ку мне да вя ло ся на зі раць за кар ша ко вай 
са вой у Свет ла гор скім ра ё не, хоць яе звы чай ныя мес цы пра жы ван-
ня — кра і ны Поў на чы. Хут чэй за ўсё, на пры выч ных арэ а лах ёй не 
ха пае мы шэй, та му са ва шу кае ін шыя мес цы.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

Беражыце сябе!Беражыце сябе!  ��

Без пра віл у га ла веБез пра віл у га ла ве  ��

АХ ВЯ РЫ ЛЕГ КА ДУМ НАС ЦІ
Што ста ла пры чы най ус пыш кі тры хі не лё зу 
ў Во ра наў скім ра ё не?

ГОС ЦЯ СА СТРА КА ТЫ МІ ПЁР КА МІ,
або Пту шы ная та ле рант насць

Фо
 та

 В
а л

е р
ыя
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Між тым ін шыя тра ды цыі, акра-
мя ўру чэн ня спе цы яль на га пры за, 
так са ма пад трым лі ва юц ца. Га-
на ро вы стар шы ня кі на фес ты ва-
лю Рас ці слаў Ян коў скі пра чы таў 
верш, стар шы ня «Ліс та па да» Ге-
надзь Да вы дзька раз біў та лер ку 
аб шта тыў, і спра ва зроб ле на — 
фес ты валь ад кры ты, тут па чы нае 
па на ваць толь кі кі но, доб рае фес-
ты валь нае кі но.

На гад ваю, што ў пра гра ме кі-
на фес ты ва лю 163 кар ці ны. Па каз-
ва юц ца філь мы шас ці кон кур саў, 
у тым лі ку На цы я наль на га кі но — 
фес ты валь най на він кі. Гля дач мо жа 
ўдзель ні чаць у га ла са ван ні, вы ні кі 
яко га ад люст ра ва ны на сай це кі на-
фес ты ва лю.

Фес ты валь пра па нуе шмат уні-
каль на га. На прык лад, кі но ноч чу 
(па тры па ка зы) — за ста ла ся яшчэ 
ад на ноч з пят ні цы на су бо ту, рэт-
ра спек ты ва бе ла рус ка га кі но з ка-
лек цыі Дзярж філь ма фон ду Ра сіі, 
з яко га ў кі на тэ ат ры «Пе ра мо га» 
бы лі па ка за ны кар ці ны «Са ша» 
(1930) і «У вя лі кім го ра дзе» (1928) 
пад акам па не мент бе ла рус кай 
гру пы ін ту і тыў най ім пра ві за цыі 

«Князь Мыш кін». Учо ра ад быў ся 
экс клю зіў ны па каз філь ма «Бры-
джыт Бар до ў «Па гар дзе» Га да ра» 
і су стрэ ча з яго рэ жы сё рам Да ві дам 
Це бу лем.

На гэ ты раз «Ліс та пад» пры мае 
140 гас цей. На фес ты ва лі ад бы ва-
юц ца май стар-кла сы, экс клю зіў ныя 
па ка зы, твор чыя су стрэ чы. Да рэ чы, 
для ама та раў чыр во най да рож кі 
мож на па ка заць са праўд ных фес-
ты валь ных «зо рак» — рэ жы сё раў, 
якія прад стаў ля юць свае філь мы. 
На прык лад, «Кі но пра Аляк се е ва» 
прад ста віў рэ жы сёр Мі ха іл Се гал, 
а 9 ліс та па да ў Му зеі гіс то рыі бе-
ла рус ка га кі но ад быў ся яго май-
стар-клас. Заўт ра ад бу дзец ца май-
стар-клас вя до ма га да ку мен та ліс та 
і вы клад чы ка (ці дак лад ней, на стаў-
ні ка) Ма ры ны Раз беж кі най.

І на пры кан цы не каль кі слоў аб 
тых, хто за ста ец ца за кад рам, але 
гэ тае свя та ства рае. Ды рэк тар кі на-
фес ты ва лю Ан жэ лі ка Кра шэў ская, 
пра грам ны ды рэк тар не іг ра во га 
кі но Іры на Дзям' я на ва і пра грам-
ны ды рэк тар іг ра во га кі но Ігар 
Су кма наў. Са мыя са праўд ныя, як 
і за про ша ныя рэ жы сё ры, «зор кі» 
«Ліс та па да».

Ірэ на КАЦЯЛОВІЧ.

У МІНСК, 
НА «WEEKEND»

Ста ні слаў Га ва ру хін су мяс ціў пры ем нае з ка рыс ным
Яго тут лю бяць. Што лю бяць на «Ліс-

та па дзе» — па цвер джа на шмат лі кі мі 
ўзна га ро да мі, якія атрым лі ва лі філь мы 
Ста ні сла ва Га ва ру хі на за ўдзел у кон-
кур се ў па пя рэд нія га ды. Але гле да чы 
лю бяць філь мы Га ва ру хі на, пры чым 
яшчэ з са вец кіх ча соў. Ён вель мі вы лу-
чаў ся тым, што імк нуў ся ра біць неш та 
па-свой му. На прык лад, зды маў Ула дзі-
мі ра Вы соц ка га ў філь ме «Вер ты каль» і 
куль та вым тэ ле філь ме «Мес ца су стрэ чы 
змя ніць нель га». Ме на ві та па вод ле яго 
сцэ на рыя быў ство ра ны пер шы са вец кі 
ба я вік (яго ця пер так на зы ва юць) «Пі ра-
ты ХХ ста год дзя». Псі ха ла гіч ны дэ тэк тыў 
«Дзе сяць нег ры ця нят» — так са ма Га ва-
ру хі на. Але бы лі пра цы эпа халь ныя: да-
ку мен таль ны фільм «Так жыць нель га» 
стаў парт рэ там ча су пе ра бу до вы. І сам 
Га ва ру хін з та го ча су — не толь кі ства рае 
кі на стуж кі, але і ак тыў на бя рэ ўдзел у 
гра мад скім жыц ці. Мя ня ец ца і яго твор-
часць. Ці ка ва мя ня ец ца, ка лі пра са чыць. 
«Ва ра шы лаў скі стра лок» пра прын цы-
по ва га дзя ду лю са вец кай за гар тоў кі. 
А тро хі паз ней — стуж ка «Не хле бам 
адзі ным» (да рэ чы, «зо ла та» на «Ліс та-
па дзе» ў 2005-м) пра скла да ны лёс во-
ра гаў дзяр жа вы і пра тое, як прос та бы ло 
па тра піць у гэ тую ка тэ го рыю гра ма дзян 
СССР. Але гля дач мо жа яшчэ лю біць Га-
ва ру хі на-ак цё ра. На род ная лю боў ад зна-

ча на га на ро вы мі зван ня мі, а ця пер яшчэ 
і спе цы яль ным пры зам на «Ліс та па дзе», 
дзі віц ца яко му мог хі ба што сам на род ны 
ар тыст Ра сіі Ста ні слаў Га ва ру хін.

Мож на па-роз на му ста віц ца да яго 
по гля даў на па лі ты ку і свет. Мож на ра-
зу мець, што ў твор час ці бы ва юць роз ныя 
пе ры я ды, ка лі хо чац ца раз ня во ліц ца і 
рас па вес ці звы чай ныя ча ла ве чыя гіс-
то рыі (як у філь мах «Акт ры са» ці «Па-
са жыр ка»). Яму мож на ўсё ж больш — 
прос та зняць кі но, ка лі хо чац ца яго 
зняць. Як гэ та бы ло ў сі ту а цыі з но вым 
філь мам «Weekend», які рэ жы сёр прад-
ста віў пад час фес ты ва лю ў кі на тэ ат ры 
«Каст рыч нік». Фільм, зня ты як за баў ка 
(не пер шая ў яго кар' е ры) па вод ле ра ма-
на На эля Ка ле фа «Ліфт на эша фот». Але 
ж аў тар тро хі па ары гі наль ні чаў — аб раў 
сты ліс ты ку чор на-бе ла га кі но 1960-х га-
доў, але пры гэ тым пе ра нёс дзе ян не ў 
су час ную Маск ву, дзе сён ня жы ве шмат 
ме не джа раў (як га лоў ны ге рой кар ці ны, 
які ідзе на за бой ства)... Прэм' е ра гэ та га 
філь ма ад бы ла ся ў 2013 го дзе на «Кі-
на таў ры», але да бе ла рус ка га гле да ча 
кі на стуж ка даб ра ла ся толь кі ця пер. Мо-
жа быць, дзе ля та го, каб мы яшчэ раз 
па ду ма лі пра тое, што ёсць твор часць і 
якія ста сун кі з ёй у рэ жы сё ра Ста ні сла ва 
Га ва ру хі на.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

НО ВЫ ХРАМ СТА РА ЖЫТ НАЙ ВЁС КІ

КІ РОЎ ЦА «ДО ДЖА» 
НЕ ПРАЙ ШОЎ 

СКРЫ ЖА ВАН НЕ...
Жу дас нае да рож на-транс парт нае зда рэн не 
са смя рот ным зы хо дам ад бы ло ся ў ста лі цы 
на ву лі цы Ва не е ва. 18-га до вы кі роў ца аў-
та ма бі ля «Додж» урэ за ўся ў асвят ляль ную 
мач ту.

Як бы ло вы свет ле на, пры пе ра ся чэн ні скры жа-
ван ня хло пец не спра віў ся з кі ра ван нем. У мо мант 
су тык нен ня ў аў та ма бі лі зна хо дзі лі ся пя цё ра ма ла-
дых лю дзей — тры дзяў чы ны і два хлоп цы. Ад на з 
па са жы рак, якая еха ла на зад нім пра вым ся дзен ні, 
за гі ну ла на мес цы. Яшчэ ад ну дзяў чы ну апе ра тыў-
на шпі та лі за ва лі, ад нак паз ней яна так са ма ска на-
ла. Ас тат нія ўдзель ні кі да рож на-транс парт на га зда-
рэн ня атры ма лі ня знач ныя ця лес ныя па шко джан ні. 
Па фак це зда рэн ня ўпраў лен не След ча га ка мі тэ та 
па г. Мін ску за вя ло кры мі наль ную спра ву.

МА ЛА ДЫМ — ДА РО ГУ. 
АЛЕ ПАД КАНТ РО ЛЕМ

Кі раў нік прэс-служ бы ДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка-
ма Тац ця на ХАР ЛІН СКАЯ:

— З па чат ку го да ў ста лі цы 98 да рож на-транс-
парт ных зда рэн няў здзейс ні лі кі роў цы ва ўзрос-
це 24-28 га доў. Гэ та ме на ві та той уз рост, на які 
пры па ла най боль шая коль касць ава рый. Ці ёсць 
су вязь па між зда рэн ня мі і кош там аў та ма бі ля? 
Та кая ста тыс ты ка не вя дзец ца, з во пы ту мож на 
ска заць, што ў ДТЗ мож на тра піць як на ма шы не 

прэ мі ум-кла са, так і на «жы гу лях». Бяс пе ка за ле-
жыць, па-пер шае, ад пры трым лі ван ня Пра ві лаў 
да рож на га ру ху; па-дру гое, ад фі зіч на га ста ну 
кі роў цы; па-трэ цяе, ад якас ці аду ка цыі, якую мы 
на зі ра ем у аў та шко лах сён ня.

У су вя зі з гэ тым ха це ла ся б звяр нуць ува гу 
баць коў ма ла дых кі роў цаў: перш чым на быць аў-
та ма біль і пе ра даць яго для па ста ян най экс плу а та-
цыі дзі ця ці, пе ра ка най це ся, што яно доб ра во дзіць. 
Як толь кі малады чалавек атры мае ва дзі цель скае 
па свед чан не, кант роль па ві нен быць па вы ша ным. 
Не са ро мей це ся спы няць яго, указ ваць на па мыл кі. 
Ка лі, умоў на ка жу чы, на пра вы здае 30-га до вы ча-
ла век, ён пад час ва джэн ня, ка лі бу дзе вы кон ваць 
які-не будзь ма неўр, не адзін раз пе ра ка на ец ца ў 
яго бяс пе цы, а ка лі ад чуе ся бе ня ўпэў не на на да-
ро зе, са ма стой на пой дзе на да дат ко выя га дзі ны 
ва джэн ня. А кі роў ца ў 18-га до вым уз рос це яшчэ 
не мае звы чай на га ча ла ве ча га стра ху, асця ро гі, 
якія па він ны прый сці з уз рос там.

ГНАЎ НА ВЫ СО КАЙ 
ХУТ КА СЦІ. АД КА ГО?
На жаль, за мі ну лыя дні вы шэй зга да ны вы па-
дак быў у Мін ску не адзі ным. На ву лі цы Гая 
ах вя ра мі ава рыі ста лі яшчэ два ча ла ве кі.

— Кі роў ца аў та ма бі ля «Аў дзі А8», ру ха ю чы ся 
ран кам на вы со кай хут ка сці па ву лі цы, су тык нуў ся 
з «Аў дзі 100», якая еха ла ў спа да рож ным кі рун ку. 
Пас ля ўда ру «Аў дзі 100» ад кі ну ла на не каль кі мет-
раў. Пас ля кі роў ца, які спра ва ка ваў ДТЗ, на ехаў 
яшчэ на не каль кі аў та ма бі ляў. Уся го ўдзель ні ка мі 
зда рэн ня ста лі шэсць ма шын, — па ве да мі ла Тац-
ця на Хар лін ская.

Пад час ава рыі за гі ну лі два ча ла ве кі — муж і 
жон ка з «Аў дзі 100». Ві ноў нік зда рэн ня па кі нуў 
свой аў та ма біль на мес цы ДТЗ і спра ба ваў уця чы, 
але быў за тры ма ны. Гіс то рыя атры ма ла не ча ка ны 
пра цяг, дакладней, пачатак... Як па ве дам ля ла ся, 
па мес цы жы хар ства за тры ма на га бы лі зной дзе ны 
яго бліз кія — жон ка і двое не паў на лет ніх дзя цей — 
з ця лес ны мі па шко джан ня мі. След ства ўста на ві ла, 
што па да зра ва ны ў ДТЗ на ву лі цы Гая пе рад гэ тым 
ін цы дэн там, зна хо дзя чы ся до ма, ра ніў на жом сваю 
жон ку, сы на і дач ку...

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі 
Па вел з прад стаў ні ка мі мяс цо вай і ра ён най ула ды ў па мяш кан ні, 
якое бу ду ец ца для цар коў на га пры хо да.

Та кі ён, но вы храм.

На ба жэн ства ў Мі ха на ві чах.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

ПАЙ ШЛІ НА ДРУ ГІ ДЗЯ СЯ ТАК
БА ТЭ адзі нац ца ты раз стаў чэм пі ё нам Бе ла ру сі

На шых са мых да-
ра гіх, бяс кон ца лю бі-
мых баць коў Ядз ві гу 
Бра ні сла ваў ну і Ле-

а ні да Іва на ві ча БАН ДА РЭ-
ВІ ЧАЎ з вёс кі Драз доў шчы на 
Стаўб цоў ска га ра ё на шчы ра 

він шу ем з сап фі ра вым вя сел-
лем, з 45-год дзем су мес на га 

жыц ця! Зы чым
...На мно гія ле ты — 
зда роўя, даб ра!

Хай кож ны дзя нёк 
бу дзе ў свя та!

Хай дом за вярс ту 
абы хо дзіць бя да,

А ра дас ці бу дзе ба га та!
З лю боўю заў сё ды 

ўдзяч ныя вам дач ка, сын, 
ня вест ка і ўсе ва шы род ныя.

P.S. Як ста ла вя до ма, ша-
ноў ныя ма ла да жо ны ўжо шмат 
га доў з'яў ля юц ца пад піс чы ка мі 
«Звяз ды». Та му рэ дак цыя да-
лу ча ец ца да гэ тых він ша ван няў 
і шчы ра зы чыць ша ноў ным Ядз-
ві зе Бра ні сла ваў не і Ле а ні ду Іва-
на ві чу ў доб рым зда роўі, ра зам 
ад зна чыць як за ла тое вя сел ле, 
так і ўсе на ступ ныя! Будзь ма!

Укра лі... фу ру
У Ві цеб ску кі роў ца мас-
коў скай фір мы па ве да міў 
у мі лі цыю пра тое, што са-
гна лі ця гач «Мер се дэс» з 
паў пры чэ пам.

Пры да па мо зе ра сій скіх па-
лі цэй скіх не звы чай нае зла чын-
ства бы ло хут ка рас кры та. Фу-
ру ў тэх ніч на спраў ным ста не 
знай шлі ў ле се ў Сма лен скай 
воб лас ці. Вы свет лі ла ся, што 
зла дзеі пра нік лі ў не за мкну-
тую ка бі ну аў то і ска рыс та лі ся 
па кі ну ты мі ў за мку за паль ван-
ня клю ча мі. У да чы нен ні да 
двух бес пра цоў ных жы ха роў 
аб лас но га цэнт ра, 1984 і 1985 
на ра джэн ня, за ве дзе на кры мі-
наль ная спра ва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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