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«Пер шая 
збор ная» 

ста ла 
най леп шай

Ула даль ні кам 
Куб ка Еў ро пы 
па ін тэ ле кту аль ных 
гуль нях ся род 
сту дэнц кіх ка ман даў 
ста ла ра сій ская 
«Пер шая збор ная» 
(г. Маск ва). Па вы ні ках 
вы ступ лен няў яна 
на бра ла 62 ба лы.

На га да ем, што на пра ця гу 
трох дзён у Бе ла рус кім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це пра хо-
дзіў ін тэ ле кту аль ны ма ра-
фон, які са браў 32 збор ныя з 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Ар-
ме ніі, Азер бай джа на і Лат-
віі — пе ра мож цаў і пры зё раў 
на цы я наль ных ад бо рач ных 
ту раў. Бе ла русь прад стаў-
ля лі 9 ка ман даў. У іх склад 
увай шлі сту дэн ты Бел-
дзярж уні вер сі тэ та, БДУІР, 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
эка на міч на га ўні вер сі тэ та, 
БДПУ, Ві цеб ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
П. М. Ма шэ ра ва, Ві цеб ска га 
дзяр жаў на га ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ та, а так са ма на ву-
чэн цы Лі цэя БДУ.

Ка ман ды зма га лі ся за 
пе ра мо гу ў спар тыў ных вер-
сі ях тэ ле ві зій ных гуль няў 
«Што? Дзе? Ка лі?», «Брэйн-
рынг», «Эру дыт-квар тэт», а 
так са ма ў ін ды ві ду аль най 
«Сва ёй гуль ні». Ула даль нік 
куб ка Еў ро пы вы зна чаў ся 
па вы ні ках вы ступ лен ня ў 
ка манд ных гуль нях.

Дру гой у ін тэ ле кту аль най 
гон цы ста ла мін ская ка ман-
да «Вель мі змя ні лі ся за ле-
та» з 38 ба ла мі. А за мкну ла 
трой ку лі да раў яшчэ ад на 
ста ліч ная ка ман да «Корп ру-
са ры ум deluxe», якая на бра-
ла 32,75 ба ла.

Леп шай у гуль ні «Што? 
Дзе? Ка лі?» ста ла чэм пі ён 
ця пе раш ня га се зо на «Пер-
шая збор ная». У «Брэйн-
рын гу» пе ра маг лі сту дэн-
ты з «Ры ба лю дзі» (г. Кі еў). 
«Эру дыт-квар тэт» ска рыў ся 
«Корп ру са ры ум deluxe». У ін-
ды ві ду аль най «Сва ёй гуль-
ні» най леп шым зна та ком 
пры зна ны іг рок з «Пер шай 
збор най» Мі ха іл На ва сё лаў.

Ад зна чым, што БДУ стаў 
пер шай ай чын най ВНУ, дзе 
быў ра зы гра ны Ку бак Еў ро-
пы па ін тэ ле кту аль ных гуль-
нях. Тра ды цый ным мес цам 
іх пра вя дзен ня з'яў ляў ся 
Санкт-Пе цяр бург скі дзяр-
жаў ны ўні вер сі тэт. Толь кі 
апош нія два га ды фі нал 
чэм пі я на ту быў ар га ні за ва-
ны ў Ві цеб ску.

Для да вед кі: Ку бак Еў ро-
пы ся род сту дэнц кіх ка ман-
даў пра во дзіц ца, па чы на ю чы 
з 2005 го да. У тур ні ры мо гуць 
вы сту паць гульцы, уз рост 
якіх не пе ра вы шае 24 га-
ды. Іні цы я та ра мі і пер шы мі 
ар га ні за та ра мі Куб ка бы лі 
Даб ра чын ны фонд раз віц ця 
сту дэнц кіх іні цы я тыў «Гаў дэ-
а мус», Санкт-Пе цяр бург скі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, Між-
рэ гі я наль ная гра мад ская 
ар га ні за цыя ін тэ лекту альна-
твор чых гуль няў і Пе цяр гоф-
скі клуб ін тэ ле кту аль ных 
гуль няў «Са мсон».

Ар га ні за та ра мі Куб ка-
2017 вы сту пі лі БДУ, Між на-
род ная аса цы я цыя клу баў 
«Што? Дзе? Ка лі?» і Бе ла-
рус кая лі га ін тэ ле кту аль ных 
ка ман даў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkalaeva@zvіazda.by

Эк стрэ маль ны за ня такЭк стрэ маль ны за ня так

Стал ке рам на зы ва юць ча ла ве-
ка, які на вед вае і да сле дуе за-
кі ну тыя мес цы. Упер шы ню гэ та 
сло ва бы ло вы ка ры ста на Ар ка-
дзем і Ба ры сам Стру гац кі мі ў 
1972 го дзе ў апо вес ці «Пік нік 
на або чы не» і па пу ля ры за ва на 
ў філь ме Анд рэя Тар коў ска га 
«Стал кер». Ці ка васць да та кіх 
мес цаў, асаб лі ва ся род мо ла дзі, 
ак ты ві за ва ла ся пас ля ава рыі на 
ЧА ЭС. Пра тое, што да юць ча ла-
ве ку гэ тыя па да рож жы, са свай-
го во пы ту рас казаў знаў ца за кі-
ну тых мес цаў Пётр Фі лон.

Хло пец вы рас у Го ме лі. З на ступ-
ства мі ава рыі на ЧА ЭС зна ё мы з 
дзя цін ства — быў ад ным з пер шых 
удзель ні каў пра гра мы «Дзе ці Чар но-
бы ля», у рам ках якой не каль кі га доў 
ез дзіў у Іта лію на лет ніх ка ні ку лах.

Па аду ка цыі Пётр — фі зік, спе-
цы я лі зу ец ца ў оп ты цы. Пад час на ву-
чан ня ў ма гіст ра ту ры ён пра ца ваў у 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
транс пар ту, дзе, на яго по гляд, бы-
ла ад на з най леп шых у кра і не на ву-
чаль ных ла ба ра то рый ра ды я цый най 
бяс пе кі. Там і за ха піў ся гэ тай тэ май. 
Ця пер наш ге рой — эк скур са вод па 

зо не ад чу жэн ня, да рэ чы, уні вер сі тэц-
кія ве ды яму вель мі спат рэ бі лі ся.

— Ка лі я слу жыў у ар міі, на ша 
часць раз мя шча ла ся ў бы лой ла ка-
цыі ра кет ных вой скаў СССР. Ва кол 
бы ло вель мі шмат за кі ну тых ан га раў 
і бун ке раў. Та ды ў мя не і з'я віў ся за-
пал да да сле да ван ня за кі ну тых аб'-
ек таў. Ка лі атрым лі ва ла ся па ла зіць 
па тых бун ке рах, гэ та бы ло для мя не 
ад на ча со ва і ад па чын кам, і за хап-
лен нем. Час та я сам на прош ваў ся 
на збор гры боў для афі цэр скай ста-
ло вай, каб там па гу ляць. Гэ та бы лі 
пер шыя за кі ну тыя мес цы, якія я на-
ве даў. Шка да толь кі, што не бы ло 
доб ра га фо та апа ра та, — ус па мі нае 
хло пец.

У 2013 го дзе Пётр Фі лон пе ра-
тва рыў хо бі ў ра бо ту — стаў ар га-
ні зоў ваць ту ры ва ўкра ін скую зо ну 
ад чу жэн ня. Ён быў там ужо больш 
за 60 ра зоў, але, як пры зна ец ца, на-
ват за свой пя ты се зон да сле да ваў 
не ўсё.

— За стаў ЧА ЭС яшчэ ў ста рым 
вы гля дзе, з тру бой ВТ-2 і ста рым 
сар ка фа гам. За тым быў свед кам бу-

даў ніц тва но ва га кан фай нмен та, — 
рас каз вае Пётр.

У Бе ла ру сі ён на вед ваў за кі ну тыя 
мес цы толь кі ў Го мель скай і Ма гі лёў-
скай аб лас цях. Па да рож ні чае хло пец 
у асноў ным на аў та ма бі лі — так да-
брац ца і пра сцей, і хут чэй. Звы чай на 
вы лаз ка зай мае ўся го адзін дзень.

— Маё лю бі мае мес ца — ся дзі ба 
Ге рар даў у вёс цы Дзям' ян кі — гэ та 
зо на ад ся лен ня ў Доб руш скім ра ё не. 
Мес ца на поў не на гіс то ры яй і ле ген-
да мі пра пры ві даў. Ка жуць, пад час 
Пер шай су свет най вай ны полк рус кіх 
вой скаў спы ніў ся ў ма ёнт ку Ге рар-
да. Адзін з афі цэ раў і дач ка гас па-
да ра Ры та за ка ха лі ся ад но ў ад на го. 
Полк пай шоў на фронт, і Ры та збег ла 
ўслед за ка ха ным. Ге рард за га даў 
да гнаць яе. Пас ля вяр тан ня дзяў чы-
на вый шла ў парк і за стрэ лі ла ся з 
піс та ле та баць кі. Ця пер ка жуць, яе 
пры від блу кае па на ва кол лі.

Так са ма Пят ру за пом ніў ся па ход 
з сяб ра мі ў вай ско вую часць ка ля 
вёс кі Бар шчоў ка, та му што з-за яго 
наш ге рой спаз ніў ся на ўлас ны дзень 
на ра джэн ня — гос ці па ча лі свя та без 
яго.

— Мы вы ра шы лі па кі нуць ма шы ну 
за 15 кі ла мет раў ад час ці і прай сці 
да яе пеш шу. З мабіль ны мі пра гра-
ма мі за блу каць скла да на, але гэ та 
быў па ча так вяс ны — мяс цо васць 
за ба ло ча ная, прай сці ні дзе нель га. 
Па трэб нае мес ца знай шлі толь кі 

праз пяць га дзін блу кан няў, мок рыя 
і стом ле ныя, — рас каз вае Пётр.

Да рэ чы, гэ та да лё ка не адзі нае 
эк стрэ маль нае па да рож жа ў стал-
кер ской бія гра фіі ге роя.

— Ва ўкра ін скай зо не пра во дзіў 
ін ды ві ду аль ны тур. Вёз хлоп цаў з 
Брэс та, у іх кам па ніі бы ла гос ця з 
Кен ту кі (ЗША). На ад ной з да рог зо-
ны (як раз на су праць ЧА ЭС), ка ля 
ру до га ле су, мы пра бі лі на вы бо і нах 
пад дон ру ха ві ка. Ру хац ца да лей — 
нель га, пра гра ма — стро га па ча се, 
на ча ваць у Чар но бы лі — так са ма 
ні як... Але Чар но быль — ма лень кі 
го рад, усе адзін ад на го ве да юць. 
Су пра ва джаль нік знай шоў тых, хто 
змог ад бук сі ра ваць нас за ме жы зо-
ны. Ад на ча со ва да вед ва лі ся, ці ёсць 
па трэб ная дэ таль дзе-не будзь па блі-
зу. Зап част кі не бы ло, але знай шлі 
сэр віс у Іван ка ве, дзе маг лі б узяц ца 
за ра монт. Уга ва ры лі ўсіх, хто нам 
да па ма гаў, па ча каць, па куль мы 
па гля дзім (ужо пеш шу) Пры пяць, 
бо з Кен ту кі кож ны дзень ту ды не 
на ез дзіш ся! У Іван ка ве, ужо пас ля 
за крыц ця, нас ча каў май стар у аў-
та сэр ві се — дзя куй Бо гу, сюр пры зы 
скон чы лі ся.

Тое, што да лё кія гос ці на вед ва-
юць зо ны ад ся лен ня, Пят ра не здзіў-
ляе. Ён рас казвае, што гэ та да во лі 
час тая з'я ва. Ча сам пры яз джа юць 
цэ лыя аў то бу сы з кі тай скі мі або аме-
ры кан скі мі гру па мі, шмат ту рыс таў 

з Поль шчы і Япо ніі. У гэ тых кра і нах 
ня ма ла ар га ні за та раў та кіх па ез дак, 
а ад кры ты ня даў на «бяз віз» ва Украі-
ну пры цяг нуў яшчэ больш ці каў ных. 
На эк скур сіі да Пят ра пры яз джа лі 
ту рыс ты з Чы ка га, Чэ ля бін ска, Ал-
ма ты, Тэль-Аві ва, Мюн хе на, Па ры жа 
і ін шых га ра доў. Па вод ле слоў стал-
ке ра, на іх за пяць га доў па бы ваў так-
са ма хоць бы адзін жы хар кож на га, 
на ват са ма га ма лень ка га бе ла рус-
ка га га рад ка.

Пы та ем у ге роя, ча му су ай чын ні кі 
да во лі ак тыў на ці ка вяц ца на вед ван-
нем за кі ну тых мяс цін.

— У пер шую чар гу, гэ та па зна-
валь ны ін та рэс. Ры зы кі і эк стры му 
да дае тое, што па трэб ныя мяс ці ны 
трэ ба шу каць, ча сам блу ка ю чы па 
ле се. У ад роз нен не ад куль тур на га 
ту рыз му, на за кі ну тых тэ ры то ры ях не 
су стрэ неш со цень лю дзей. Вы клю-
чэн не мо жа склас ці толь кі Пры пяць — 
пе рад на крыц цём но ва га сар ка фа га 
на ЧА ЭС у Пры пяц кім пар ку бы ло лю-
дзей больш, чым да ава рыі.

— Пас ля да во лі эк стрэ маль ных 
па да рож жаў ці ка васць да стан дарт-
ных тры паў не знік ла? З'ез дзіць на 
мо ра і г. д.?

— Да звы чай на га ту рыз му ін та рэс 
так са ма ёсць, па маг чы мас ці імк ну ся 
ку ды-не будзь ез дзіць. Ня даў на быў, 
на прык лад у Пі це ры.

Да р'я СПЕ ВАК.
dashaspevak@gmaіl.com

ЗО НЫ ПРЫ ЦЯ ЖЭН НЯ
Чым яны ва бяць стал ке раў?

Бліц
— Што най перш узяць у да ро гу стал ке ру-па чат коў цу?
— Га лоў нае, не за быц ца на фо та апа рат, каб по тым асвя жыць у па-

мя ці ўра жан ні.
— Са мы па пу ляр ны стал кер скі сня да нак?
— «Мі ві на» з ту шон кай.
— У коль кі (па ча се і фі нан са ва) звы чай на абы хо дзіц ца па да рож-

жа?
— Усё за ле жыць ад марш ру ту. Мае асноў ныя тра ты — на бен зін, ас-

тат нія вы дат кі мож на на зваць не іс тот ны мі.
— Дзе шу каць кам па нію?
— У тэ ма тыч ных гру пах сац се так, але і ся род сва іх зна ё мых заў сё ды 

мож на знай сці тых, ка му гэ та бу дзе ці ка ва.
— Топ мес цаў, якія трэ ба на ве даць, каб лі чыць ся бе са праўд ным 

стал ке рам?
— Аб' ект Го мель-30, ста ры аэ ра порт у Зяб раў цы, бун кер Гар ба чо ва 

(сам не быў, але ма ру па бы ваць там), Па лес кі дзяр жаў ны ра ды я цый на-
эка ла гіч ны за па вед нік і вёс кі ў яго на ва кол лі. Ці ка вых мес цаў — сот ні, 
але аба вяз ко ва трэ ба па гля дзець са мую зо ну ад чу жэн ня.

Кам пе тэнт на
Стал ке рам-па чат коў цам не аб ход на па мя таць, што не за кон нае на-

вед ван не зо ны ад чу жэн ня цяг не за са бой на ступ ствы. Як па ве да міў 
Кан стан цін ШАЛЬ КЕ ВІЧ, афі цый ны прад стаў нік МУС, з па чат ку 
2017 го да су пра цоў ні ка мі АУС Го мель скай воб лас ці ў да чы нен ні да 120 ча-
ла век бы лі скла дзе ныя ад мі ніст ра цый ныя пра та ко лы па арт. 16.3 Ка АП 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь за па ру шэн не па тра ба ван няў рэ жы му ра ды я цый най 
бяс пе кі ў мяс цо вас цях, якія пад верг лі ся ра дые ак тыў на му за брудж ван ню. 
Згод на з дру гім пунк там гэ та га ар ты ку ла, па ру шэн не па тра ба ван няў рэ-
жы му ра ды я цый най бяс пе кі ў спе цы яль на ад ме жа ва най зо не ра дые ак-
тыў на га за брудж ван ня, якое пра яві ла ся ў пра нік нен ні ў гэ тую зо ну <...>, 
цяг не на кла дан не штра фу ў па ме ры ад дзе ся ці да трыц ца ці ба за вых 
ве лі чынь <...>. Дзе ян не, учы не нае паў тор на на пра ця гу го да пас ля на кла-
дан ня ад мі ніст ра цый на га спаг нан ня, цяг не спаг нан не штра фу ад двац ца ці 
да пя ці дзе ся ці ба за вых ве лі чынь.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  
Эк скур сіі пра хо дзяць па пра-

гра ме, пад пі са най кі раў ні ком зо ны 
і рэ жым ным ад дзе лам, і стро га ў 
ад па вед нас ці з ёй. Ме на ві та ту-
рызм у зо не за ба ро не ны. Ту ры 
на зы ва юц ца «на вед ван нем гру-
пай гра мад скас ці з азна ям лен-
чай мэ тай», яны не па тра бу юць 
да мо ваў.

На кож най эк скур сіі пры сут ні-
чае су пра цоў нік зо ны ад чу жэн ня, 
які су пра ва джае гру пу.

Ёсць да звол на кож на га ўдзель-
ні ка, а так са ма про пуск на транс-
парт.

Мя жа пе ра ся ка ец ца ў пунк тах 
про пус ку афі цый на, са штам па-
мі, мыт няй і паш парт ным кант ро-
лем.

Пётр у пя тым Пётр у пя тым 
не да бу да ва ным не да бу да ва ным 

энер га бло ку энер га бло ку 
ЧА ЭС, з гай кай ЧА ЭС, з гай кай 

ад яго.ад яго.

За га ры зонт ная ра дыё ла ка цый ная стан цыя «Ду га».За га ры зонт ная ра дыё ла ка цый ная стан цыя «Ду га».

У гра дзір ні трэ цяй чар гі ЧА ЭС.У гра дзір ні трэ цяй чар гі ЧА ЭС.

Свая гуль няСвая гуль ня


