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 Гасцёўня «Звязды»

 Песню бярыце з сабою

РЭКОРДЫ ГІНЕСА — У ПАВЕТРЫ І ПАД ВАДОЙ
устанаўлівае гіравік Анатоль ЯЖОЎ
Не так даўно ў Гродне прайшоў
чэмпіянат свету па гіравым спорце,
у якім удзельнічалі 157 спартсменаў
з 17 краін. Адзін з арганізатараў гэтых
спаборніцтваў — старшыня праўлення
міжнароднай федэрацыі гіравых відаў
спорту, унікальны гіравік, адзіны
ў свеце ўладальнік 145 сертыфікатаў
Гінеса Анатоль ЯЖОЎ.

ПАД ДВУМА СЦЯГАМІ
— Анатоль Мікалаевіч, вы жывяце ў Расіі,
але ладзіце спаборніцтвы гіравікоў не толькі
там — яны ўжо праводзіліся ў многіх рэгіёнах
Беларусі. Вас называюць і расійскім, і беларускім спартсменам...
— Мая мама — беларуска, яна з Віцебска, а
бацька — рускі, ленінградзец. Апошнія 25 гадоў
яны жылі ў Віцебску, пахаваны там. Я вучыўся ў
Віцебскім электратэхнікуме сувязі, потым служыў
у арміі ва Уруччы пад Мінскам. І цяпер, хаця жыву
ў Расіі, лічу сваёй радзімай і Беларусь, імкнуся садзейнічаць дружбе, партнёрскім кантактам паміж
нашымі краінамі. Дарэчы, у міжнароднага Інстытута кіравання ў Архангельску, які я ўзначальваю,
падпісаны дагаворы з сямнаццаццю ВНУ Беларусі:
супрацоўнічаем у сферах навукі, адукацыі, спорту,
друкуем у сваім выдавецтве навуковыя артыкулы
беларускіх калег. Сёлета правялі студэнцкі літаратурны конкурс, прысвечаны 70-годдзю вялікай
Перамогі, і вызначылі чатырох пераможцаў — з
Анатоль ЯЖОЎ
Беларусі, Расіі, Казахстана і Туркменістана.
падчас устанаўлення сусветнага рэкорду на Паўднёвым полюсе.
Што ж тычыцца гіравога спорту, то я выступаю
сярод жанчын. Калі ёсць ахвотныя — звяртайцеся і
за Расію (з расійскім сцягам), за Беларусь (з беларускім сцягам) і за Саюзную дзяржаву, падымаючы будзем супрацоўнічаць.
— З чаго параіце распачаць заняткі з гірамі?
сцягі Расіі і Беларусі. Апошнія 125 сусветных рэкордаў
устанавіў за Беларусь. Дарэчы, у масавым гіравым
— Як ні дзіўна, пачынаць трэба з... аптэкі. Купіце
спорце беларусы зараз найлепшыя ў свеце, ім нале- там рызінавы бінт і, наматаўшы яго на кісці рук, расжаць дасягненні ва ўсіх пяці намінацыях, якія прызнаны цягвайце. А прыкладна праз месяц, калі пройдуць
лонданскай штаб-кватэрай Кнігі рэкордаў Гінеса.
болевыя адчуванні, з'явіцца мышачны тонус, можУ міжнародным гіравым супольніцтве шмат вы- на перайсці на гантэлі, яшчэ праз месяц — пачаць
датных спартсменаў, чэмпіёнаў яшчэ СССР, сваіх займацца з гірамі невялікай вагі. Паралельна будуць
краін. Паміж намі не існуе падзелу на нацыянальнас- карыснымі лёгкія прабежкі, пешыя прагулкі, у каго
ці, нейкіх межаў, а толькі ўзаемапавага, сяброўства. ёсць магчымасць — плаванне, гімнастычныя пракМы прыязджаем на спаборніцтвы не столькі нават тыкаванні для мышцаў.
па ўстанаўленне рэкордаў, атрыманне ўзнагарод,
— Ці ёсць нейкія абмежаванні па ўзросце гіколькі па таварыскія сустрэчы, шчырыя чалавечыя равікоў?
кантакты. Вось так умацоўваем дружбу паміж на— Ніякіх. Адзінае абмежаванне — у вазе гіры:
шымі народамі.
згодна з узростам спартсмена. Напрыклад, найстарэйшы ўдзельнік чэмпіянату ў Гродне Паўлюс Гіліс
КЛАСНЫЯ ГІРАВІКІ
з Латвіі выступаў з 8-кілаграмовай. У 91-гадовым
узросце (!) гэты інтэлігентны чалавек, цудоўны спартНАГАДВАЮЦЬ ЛЁГКААТЛЕТАЎ
смен так па-майстэрску падымае снарад, што яму
— Цікава, што каласальных поспехаў у гіра- пазайздросцяць і значна маладзейшыя.
вым спорце вы дамагліся ва ўжо не надта маладым узросце...
«БЫЦЦАМ НЕХТА ВЯДЗЕ МЯНЕ
— Спортам я займаюся ўсё жыццё. Быў майстрам
спорту па барацьбе самба, кулявой стральбе. І заў- ГЭТЫМ ШЛЯХАМ»
сёды падымаў гіры. Памятаю сябе яшчэ хлопчыкам
— На вашу думку, у гіравога спорту ёсць шанз 16-кілаграмовай гірай — меншых па вазе тады не цы на ўключэнне ў праграму Алімпійскіх гульбыло. І калі мне стукнула 60, то адчуў патрэбу ў фізіч- няў?
ных нагрузках і вярнуўся да гіраў. Пра што не шкадую
— Безумоўна. Гэта патэнцыяльна самы алімпійскі
і ўсім рэкамендую. Гіра — гэта, так бы мовіць, вельмі від спорту, бо ім могуць займацца ўсюды. Мы гэта
разумны спартыўны снарад, наш сябар. Тым больш, паказалі і на Паўночным, і на Паўднёвым полюсе,
што яны ў масавым спорце розныя па вазе — ад 2 нават у гарах, у паветры, пад вадой, пад зямлёй...
да 60 кілаграмаў. Галоўнае — правільная методыка Гіравым спортам могуць займацца мужчыны і жанпадрыхтоўкі да выканання практыкавання і адпавед- чыны ў любой краіне, у тым ліку і паралімпійцы.
ная вага гіры з улікам узросту спартсмена. Тады гэта
Дарэчы, у 2011 годзе мы ўжо правялі ў Архангельбудзе на карысць здароўю, добраму самаадчуванню. І ску першыя Алімпійскія гульні па гіравым спорце, а
разам з тым, чалавек зможа дабіцца лепшых вынікаў ў 2014-м — другую сусветную Алімпіяду ў Віцебску.
у сваіх прафесійных відах дзейнасці.
Акрамя таго, адбыліся дзве Алімпіяды ў экстрэмальДарэчы, гіравы спорт прыдатны як для мужчын, ных умовах высакагор'я — на Эльбрусе і ў Эквадоры
так і для жанчын. Прычым, прадстаўніцам прыгожа- на гары Чымбараса. Такім чынам, алімпійская гістога полу не трэба баяцца, што напампуюцца вялікія рыя ў гіравым спорце ўжо распачалася.
мышцы. Нічога падобнага. Класныя гіравікі, як пра— Зразумела, што ўстанаўленне рэкордаў у эквіла, нагадваюць лёгкаатлетаў — стройныя фігуры, стрэмальных умовах звязана не толькі з прэстыжам
мышцы невялікія, але эластычныя і вынослівыя. Да- краіны, чый сцяг узнімаецца ў гэтай кропцы свету,
рэчы, я хацеў бы падрыхтаваць спартсменку з Бела- прапагандай гіравога спорту, але і з сур'ёзнай рырусі, якая б упершыню стала рэкардсменкай Гінеса зыкай, траўмамі. Што ж вамі рухае?

12 СНЕЖНЯ
год — нарадзіўся Мікалай Міхайлавіч
Карамзін, рускі пісьменнік, публіцыст
і гісторык, ганаровы член Пецярбургскай акадэміі
навук (1818), афіцыйны гістарыёграф імператара
Аляксандра І. Заснавальнік рускага сентыменталізму («Лісты рускага вандроўніка», «Бедная Ліза»
і інш.). Стваральнік «Гісторыі дзяржавы Расійскай»
(т.1-12), адной са значных прац у гістарыяграфіі.
Аўтар вершаў, крытычных і публіцыстычных артыкулаў, рэцэнзій на літаратурныя і тэатральныя
тэмы. Памёр у 1826 годзе.
год — 100 гадоў таму нарадзіўся Фрэнк
Сінатра, славуты амерыканскі спявак,
акцёр, рэжысёр, музыкант і аранжыроўшчык. У

1766

1915

СЁННЯ
Усход

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

9.19
9.16
9.09
8.57
9.33
9.25

7.28
7.13
7.28
7.45
7.31
7.48

«Я хацеў бы падрыхтаваць спартсменку
з Беларусі, якая ўпершыню стала б
рэкардсменкай Гінеса сярод жанчын.
Калі ёсць ахвотныя — звяртайцеся
і будзем супрацоўнічаць».
Кожны чалавек сам вырашае, якім жыццёвым
шляхам ісці, устанаўлівае для сябе пэўныя мэты
і бар'еры. Такое адчуванне, што мяне нехта вядзе гэтым шляхам. Азіраючыся назад, бачу, што
ўсё, здавалася б, нерэальнае, зроблена, так бы
мовіць, на адным дыханні і паўтарыць гэта я не
змагу. Дзякуй Богу, што дазволіў мне гэта зрабіць і захаваў жыццё.
— Анатоль Мікалаевіч, новыя рэкорды будуць?
— Я ведаю, што мой патэнцыял яшчэ не вычарпаны. Таму маю намер прадоўжыць устанаўленне рэкордаў Гінеса. І калі мне скажуць «зверху»
«стоп», то я спынюся і буду далей перадаваць сваё
майстэрства іншым. А ў мяне 13 вучняў з 7 краін, якія
ўстанавілі 33 індывідуальныя рэкорды Гінеса. А яшчэ
1838 чалавек з 27 краін удзельнічалі ва ўстанаўленні
пяці калектыўных рэкордаў, калі гіравікі на працягу
пэўнага часу сінхронна падымаюць гіру.
— Вядома, што пасля кожнага экстрэмальнага
падарожжа з устанаўленнем гіравых рэкордаў вы
стараецеся выпускаць кнігу...
— Так, іх ужо выйшла каля 40 — з аповедам пра
ўсё, што адбывалася, фатаграфіямі. Адначасова я
пішу вершы ў жанры рубаі. Гэтыя чатырохрадкоўі
пачынаюць вылівацца з маёй галавы, душы, быццам
хтосьці праз мяне праводзіць філасофскія думкі ў
жыццё. У чатырох радках закладзены глыбокі сэнс
той ці іншай з'явы, праблемы, падзеі. Праз рубаі я
імкнуся выказаць свой погляд на сучаснасць, паняцці Радзімы, маральнасці, сяброўства. Звяртаюся да
людзей: будзьце справядлівымі, памяркоўнымі да
слабасцей іншых, не забывайцеся, што ў жыцці шмат
ракавых выпадковасцей, старайцеся карыстацца ва
ўзаемаадносінах мудрасцю векавых ісцін.
Барыс ПРАКОПЧЫК. prakopchik@zviazda.by


Даведка «Звязды»
Адзін з яго апошніх рэкордаў нядаўна атрымаў «прапіску» ў Ірландыі. А ўвогуле, Анатоль
Мікалаевіч устанаўліваў іх ва ўсіх краінах Еўропы, а таксама ў Азіі, Афрыцы, Паўночнай і
Паўднёвай Амерыцы, Аўстраліі. Гэта рабілася ў
самых экстрымальных кропках свету — на горных вяршынях, у палёце на паветраным шары і
звышгукавым самалёце, у бязважкасці, пад вадой і ў шахце на глыбіні больш за 100 метраў, у
пустыні — літаральна ва ўсіх сферах, дзе можа
існаваць чалавек. І ўсюды падымаліся дзяржаўныя сцягі Расіі і Беларусі.
Зрэшты, інтарэсы 68-гадовага Анатоля Яжова не абмяжоўваюцца толькі гіравым спортам.
Ён — доктар эканамічных навук, узначальвае
міжнародны Інстытут кіравання ў Архангельску, піша вершы ў стылі рубаі, член Саюзаў
пісьменнікаў Расіі і Беларусі.

сі (1970). У 1945—1962 гадах працаваў у часопісе
«Беларусь», з 1962-га — галоўны рэдактар часопіса «Бярозка», у 1972—1986 гадах — часопіса
«Полымя». Аўтар зборнікаў «Пасля навальніцы»,
«Мая рэспубліка», твораў для дзяцей (зборнікі «Зялёнае рэха», «Вясна-красна») і іншых. Некаторыя
вершы К. Кірэенкі пакладзены на музыку. Лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1972). Памёр у 1988
годзе.

Сяргей ГРАХОЎСКІ, паэт:
«Любімых не забываюць у радасці,
а ў горы любяць яшчэ мацней».

Народная песня «Ой, чаму ж, стары, ды не жэнішся?» — дасціпны
расповед пра сацыяльна-побытавую
з'яву, якая ўсё больш пашыраецца ў
грамадстве. Пададзеная ў іранічна-гумарыстычным аспекце, яна ўспрымаецца з усмешкай і адначасова з глыбокім роздумам. Кожны з нас прагне
пяшчотных узаемаадносін, прыязнага
паразумення. Але ў рэчаіснасці не заўсёды ўсё ладам ідзе. Шмат каму даводзіцца толькі суіснаваць у раздольнай
для любові і кахання прасторы, асвятляць яе сціплай радасцю. Разважлівасць старога ў песні ці то вытлумачвае становішча, у якім ён апынуўся, ці
то скідвае заслону з сямейнага прывіду, ці то жартам паказвае моладзі (і не
толькі ёй) як шукаць шляхі трывалага,
пажыццёвага саюзу сям'і.
Сутнасць сямейных адносін разнастайна адлюстравана ў песнях,
баладах, прыпеўках. Варыянт народнай песні «Ой, чаму ж, стары, ды
не жэнішся?», які сёння змяшчаем,
запісаў этнафалькларыст Уладзімір
Раговіч на пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя на Століншчыне.

Народная песня
— Ой, чаму ж, стары, ды не жэнішся,
Да-ну, да-ну, да не жэнішся?
— Я старой не хачу,
малада не пойдзе,
Да-ну, да-ну, да-ну, малада не пойдзе.
Ой, хоць яна пойдзе, то не ляжа спаці,
Да-ну, да-ну, да-ну, то не ляжа спаці.
Ой, хоць яна ляжа —
да сцяны вачыма,
Да-ну, да-ну, да-ну, да сцяны вачыма.
Да сцяны вачыма, да мяне плячыма,
Да-ну, да-ну, да-ну, да мяне плячыма.
Ой, хоць яна ляжа — мяне не абдыме,
Да-ну, да-ну, да-ну, мяне не абдыме.
Хоць яна абдыме, то не пацалуе,
Да-ну, да-ну, да-ну, то не пацалуе.
Ой, хоць пацалуе, то назад плюне,
Да-ну, да-ну, да-ну, то назад плюне.
Падрыхтаваў Міхась ШАВЫРКІН
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Салаты на навагодні стол

Iмянiны

Гран-пры ХІІ міжнароднага
фестывалю студэнцкіх тэатраў
«Тэатральны куфар. БДУ —
2015» атрымаў спектакль «Вій»
тэатральнай майстэрні «Студыёзусы» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і
мастацтваў. Ён перамог яшчэ
ў дзвюх намінацыях: «Найлепшая сцэнаграфія» і «Найлепшая мужчынская роля другога
плана» (яе сыграў Мікіта Прымочанка).
Дыплом за «Найлепшую жаночую ролю» атрымала студэнтка майстэрні Мікалая Кірычэнкі
Беларускай дзяржаўнай акадэміі
мастацтваў Дар'я Пармененкава.
У намінацыі «Найлепшая мужчынская роля» перамог кіяўлянін
Дзяніс Грыгарук (тэатр «СинематографЪ»). Яго калега па тэатры
Іна Кузьміна за сваю акцёрскую
працу ў спектаклі па творы Леаніда Андрэева «Аповесць аб сямі
павешаных» адзначана дыпломам за «Найлепшую жаночую
ролю другога плана».
Спе цы яль ным дып ло мам
«За падтрымку сучаснай беларускай драматургіі» ўзнагароджаны пастаянны ўдзельнік
«Тэ ат раль на га куф ра» студэнцкі тэатр «Тut» Тартускага
ўніверсітэта (Эс тонія). Прыз
заснаваў генеральны партнёр
фестывалю партал Kufаr.bу.
Надзея НІКАЛАЕВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

С В Я Т А

Навагоднія паштоўкі

Французская салата
з апельсінам і авакада
Спатрэбіцца: 300 г
зя лё на га са лат нага лісця, 1 апельсін,
1 авакада, палова галоўкі рэпчатай цыбулі,
4 ст. лыжкі віннага воцату (можна замяніць
яблычным або сталовым 5%), 1 ст. лыжка
мёду, 120 мл алею, жменя здробненага міндалю, соль,
папрыка — на смак.
Апель сін раз бі раем на доль кі, на раза ем іх тонкімі скрылі камі. Гэ такса ма на раза ем авакада і цыбулю. Змеш ваем ліс це са ла ты, авака да, апель сін
і цы булю. Ад праўля ем на рых тоў ку ў ха ла дзільнік, накрыўшы харчовай плёнкай. Для запраўкі ў
асоб ным посудзе старанна змешваем інгрэ ды енты: воцат, мёд, алей, соль, папры ку. Калі запраўкі
атры маец ца шмат, ас татнюю част ку можна вы карыс тоўваць для ін шай стра вы. Запраўляць са лату
лепш непасрэдна перад падачай, зверху пасыпаць
арэшкамі.

Салата з Ніцы
Спат рэ біц ца:
4 ку ры ныя фі ле,
250 г све жа марожа най зя лё най
фасолі, 4 яйкі, 50 г
маслін без костачкі, 150 г памідораў
чэры, 100 г зеляніны рукалы, 3 ст.
лыж кі аліў ка ва га
алею, 2 ч. лыжкі зярнёнай гарчыцы, 1 ст. лыжка лімоннага соку,
2 зубчыкі часнаку.
Курынае філе адварваем. Астуджаем і наразаем
кавалач камі шыры нёй 1,5 см. Булён не вы лі ваем!
Робім запраўку. Часнок здрабняем. Узбіваем алей
з гарчы цай, часна ком і лімонным сокам. У курыным булё не ад вар ва ем фа солю да мяк кас ці на
пра ця гу 6-7 хвілін. Ад кіда ем яе на друшляк. Яйкі
зварыць «у мя шочку» — 5-6 хві лін. Аб ліць ха лоднай ва дой, ачыс ціць ад шкар лу пі ны і раз рэ заць
на па ло ву. Мас лі ны рэ жам кру жоч ка мі. Па мі до ры
разраза ем на па лоў кі. Злу ча ем ру ка лу, фасолю і
па мі до ры, да баўля ем па ло ву за праў кі, пе ра мешва ем. Вы кла да ем на блю да. Звер ху рас кла да ем
кавалач кі куры цы, маслі ны, палоў кі яек. Палі ваем
па кіну тай запраў кай.

У крамах сёння можна знайсці навагоднія паштоўкі
на любы густ. Але калі мы робім рэч сваімі рукамі, то
думаем пра таго, каму яна прызначана, і ўкладваем
у яе сваё цяпло і любоў. Бярыце на заметку ідэі для
прыгожых, арыгінальных і, галоўнае, «хуткіх» навагодніх паштовак, на любую з якіх спатрэбіцца не больш
за паўгадзіны.

Дзед Мароз
Гэтага сімпатычнага Дзеда
Ма ро за ра біць вель мі проста. Чырвоная шапка і ружовы
твар — гэта палоскі паперы, наклееныя на паштоўку або падарункавы пакет. Мех шапкі і барада атрымліваюцца так: трэба
ўзяць паперу для акварэлі (яна
прадаецца ў крамах канцтавараў) і проста адарваць палоскі
патрэбнай формы, каб атрымаліся няроўныя бакі. Наклеіць
на паштоўку па-над чырвонай і ружовай палосамі. А
далей намаляваць дзве закавыкі — рот і нос — і дзве
кропачкі — вочкі.

Паштоўкі з гузікамі
На пэў на, у кож на га до ма
ёсць скрынка з самымі рознымі
гузікамі. Нарэшце яны спатрэбяцца: з іх атрымаюцца прыгожыя паштоўкі! Можна, напрыклад, зрабіць гузічнага снегавіка
і ёлачныя цацкі.

Рознакаляровыя
елкі
Мілыя ялінкі выйдуць
з абрэзкаў шпалер, каляровай паперы, выразак з
каляровых журналаў.

Смешныя алені
Аленяў вельмі лёгка зрабіць з дапамогай адбіткаў
пальцаў. Проста акуніце палец у фарбу, а астатняе — дамалюйце. Дзеці з задавальненнем паўдзельнічаюць.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Падарыла хлопцу на дзень нараджэння бізун — з намёкам на інтымныя эксперыменты, а ў выніку ён цяпер сядзіць з гэтым бізуном на кухні,
калі я гатую, і сцябае мяне ім, каб я
хутчэй гэта рабіла.

Маладзік 11 снежня.
Месяц у сузор’і Казярога.

або Трайная перамога
«Студыёзусаў»

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

16.47
16.29
16.37
16.42
17.04
17.13

1918

Пр. Парамона.

К. Адэлаіды, Аляксандра, Кандрата.

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.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

Дзеці — кветкі жыцця :)
Размова з маленькай дзяўчынкай:
— А як цябе завуць, прыгажуня?
— Ева.
— А як ласкава цябе называюць баць-

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА
(першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага
рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

— Рабрынка.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 284 44 04, 287 17 21, 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, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

кі?
Раней у школе вучылі чытаць і пісаць, а цяпер у школе правяраюць, як
дзяцей усяму гэтаму навучылі дома.

http://www.zviazda.by;

— Доктар, як прайшла аперацыя?
— Яшчэ ніяк, але раз ужо вы не спіце,
прытрымайце заціскам вось тут.

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

Сонца

1942 годзе быў прызнаны самым папулярным
спеваком ЗША. За 50 гадоў на эстрадзе запісаў
больш за 200 альбомаў
і зняўся ў 58 фільмах.
Уладальнік «Оскара» —
найвышэйшай узнагароды Амерыканскай акадэміі кінамастацтва — за ролю ў фільме «Адсюль у
вечнасць» і некалькіх музычных прэмій «Грэмі»,
якія прысуджаюцца Нацыянальнай акадэміяй мастацтва і тэхнікі грамзапісу.
год — нарадзіўся (вёска Гайшын, цяпер
Слаўгарадскі раён) Кастусь Кірэенка,
беларускі паэт, заслужаны дзеяч культуры Белару-

— Сапраўды, экстрэмальныя кропкі свету і
звышнагрузкі не шкадуюць нікога. Я неаднойчы траўмаваўся, а ў некаторых месцах сітуацыя
падчас выступлення з гірамі здавалася крытычнай. Напрыклад, на Паўночным полюсе навокал
знаходзілася шмат расколін, лёд быў даволі тонкім, метра паўтара. А пад нагамі — 4,5 кіламетра
Паўночнага Ледавітага акіяна. Яго гул літаральна
адчуваўся нагамі, выклікаў іх дрыжанне, ды яшчэ
кіслароднае галаданне — гэтыя фактары прывялі
да сутаргі мышцаў, спазмаў дыхання. На вяршыні дзеючага вулкана Ясур (Вануату) атруціўся
серавадародам, атрымаў апёкі, была рэальная
небяспека загінуць пад вулканічнымі распаленымі бомбамі...

ГЭТЫ
НЕЎМІРУЧЫ
«ВІЙ»,

ОЙ, ЧАМУ Ж, СТАРЫ,
ДЫ НЕ ЖЭНІШСЯ?

e-mail: info@zviazda.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.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.
Малюнак Вікенція ПУЗАНКЕВІЧА.
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СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.035. Iндэкс 63850. Зак. № 4954.
Нумар падпiсаны ў 19.30
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 снежня 2015 года.

