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На двор'еНа двор'е  

ПРЫ ГРЭЕ, 
ЯК У ВЕ РАС НІ

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра ў на ступ ныя 
тры дні бу дзе плюс 19—20 гра ду саў

На гэ тым тыд ні ў Бе ла ру сі ча ка ец ца цёп лае на двор'е 
з тэм пе ра тур ным фо нам, які больш ха рак тэр ны для 
дру гой па ло вы ве рас ня, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 
ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-
ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 
на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Дзя ку ю чы ан ты цык ло ну з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы, бу дзе 
ў асноў ным без апад каў. Толь кі ў паў ноч ных ра ё нах маг чы мы 
не вя лі кія даж джы, там бу дзе воб лач насць і больш ніз кі тэм пе-
ра тур ны фон. Та му ў аў то рак — пе ра важ на без апад каў. Ра ні-
цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў 
дру гой па ло ве дня бу дзе ад плюс 12 да плюс 17 гра ду саў, па 
паў днё вым за ха дзе па вет ра пра грэ ец ца да 19 цяп ла. Так са ма 
пе ра важ на без апад каў бу дзе і ў се ра ду, толь кі ў асоб ных ра-
ё нах Ві цеб скай і Ма гі лёў скай аб лас цей маг чы мы не вя лі кія ка-
рот ка ча со выя даж джы з па ры віс тым вет рам. Уна чы і ра ні цай 
па поўд ні кра і ны ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 7—13 цяп ла. А вось у дру гой па ло ве дня тэм пе-
ра ту ра па вы сіц ца да плюс 12—18 гра ду саў, па поўд ні кра і ны 
па вет ра пра грэ ец ца да 20 цяп ла. Чац вер ста не трэ цім днём 
са май цёп лай хва лі ме ся ца. Бу дзе со неч на і пе ра важ на без 
апад каў. Уна чы і ра ні цай ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра
па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 3 гра ду саў па поў на чы да 
11 цяп ла па поўд ні кра і ны. Удзень бу дзе ад плюс 10 да плюс 
16 гра ду саў, па поўд ні — 17—19 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, 
у пят ні цу пад уплы вам ма ла ак тыў на га фран таль на га па-
дзе лу, за якім пач не па сту паць больш ха лод нае па вет ра з 
Бал тый ска га мо ра, у асоб ных ра ё нах на шай кра і ны прой-
дуць не вя лі кія даж джы і ста не ха лад ней. Мі ні маль ная тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 4—10 цяп ла, мак сі маль ная 
ўдзень — ад плюс 8 да плюс 14 гра ду саў. На поўд ні ў гэ ты 
дзень бу дзе кры ху цяп лей — да плюс 17 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Ма ла вя до мыя ста рон кі гіс то рыіМа ла вя до мыя ста рон кі гіс то рыі  

ЛА ГЕР У ГО НАР ГЕ НЕ РА ЛА
Уні каль ную кні гу аб вы то ках бе ла рус кай ар міі — 

«Па лі гон. Гіс то рыя Ско бе леў ска га ва ен на га ла ге ра» — 
прэ зен та ва лі ў Дзяр жаў ным му зеі ва ен най гіс то рыі Бе ла ру сі

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Тым ча сам не змян шае аба ро таў пад-
рых тоў ка да кон кур су «Еў ра ба чан не-2017» 
у Тбі лі сі: усе кан кур сан ты пра вод зяць фо-
та се сіі, шмат лі кія рэ пе ты цыі, зды ма юць 
прэ зен та цый ныя клі пы на свае пес ні. 
Гру зін ская ста лі ца су стрэ не ўдзель ні каў з 
16 кра ін (ме на ві та столь кі па цвер дзі лі свой 
удзел па ста не на 16 каст рыч ні ка. — Аўт.) 
роз на ка ля ро вым со ней кам-ла га ты пам 
і за клі кам «Ззяй яр ка!» («Shіne Brіght»). 
Бе ла русь на сцэ не Алім пій ска га па ла ца 
прад ста віць 14-га до вая Хе ле на Ме ра аі з 
пес няй «Я са мая». Ці да ба віць бе ла рус-
кая ўдзель ні ца да гэ та га азна чэн ня сло ва 
«пер шая», за ле жыць ад та го, на коль кі яе 
ну мар і пес ня «за чэ піць» і тэ ле гле да чоў, і 
пра фе сій нае жу ры — ме на ві та па су ме іх 
ацэ нак вы зна чыц ца пе ра мож ца.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
tselyashuk@zviazda.by

МІНСК СТА НЕ СТА ЛІ ЦАЙ 
ДЗІ ЦЯ ЧА ГА «ЕЎ РА БА ЧАН НЯ-2018»

— Да гэ туль гіс то ры яй па лі го наў Ра-
сій скай ім пе рыі на сур' ёз ным уз роў ні 
ні хто не зай маў ся, — ад зна чае адзін 
з аў та раў вы дан ня, лаў рэ ат прэ-

міі Прэ зі дэн та «За ду хоў нае ад ра-

джэн не» Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ. — 
Не вы клю чэн не — і Ско бе леў скі ла гер. 
У кні зе вы ка ры ста ны ўні каль ныя ар хіў-
ныя ма тэ ры я лы, звыш сот ні не вя до мых 
да гэ туль фо та здым каў.

За вя лі кі ўклад у за ха ван не куль тур-
най і ма тэ ры яль най спад чы ны, шы ро-
кую асвет ніц кую пра па ган ду гіс то рыі 
Бе ла ру сі і знач ныя да сяг нен ні ў раз віц-
ці ка лек цый най спра вы Ула дзі мір Лі-
ха дзе даў атры маў па дзя ку ад мі ніст ра 
ін фар ма цыі Аляк санд ра Кар лю ке ві ча. 
Гэ та ўжо 20-я кні га ка лек цы я не ра, якая 
вый шла ў ме жах пра ек та «У по шу ках 
стра ча на га». Боль шасць з іх у роз ны 
час бы лі прэ зен та ва ны на больш чым 
50 вы стаў ках, у тым лі ку між на род ных.

— Для нас, лю дзей у па го нах, вель мі 
зна ка ва, ка лі вы ву ча ец ца ва ен ная гіс то-
рыя, а ме на ві та ка лі гэ та даты чыц ца та-
ко га сла ву та га па лі го на, — пе ра ка на ны 
на мес нік мі ніст ра аба ро ны ге не рал-
ма ёр Сяр гей ПА ТА ПЕН КА. — Лі та раль-
на ў гэ тым ме ся цы па лі гон ад зна чыць 
25-год дзе з мо ман ту яго ства рэн ня як 
па лі го на Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі. Ду-
маю, аса бо ва му скла ду бу дзе пры ем на 
да ве дац ца, што да та кой да ты вы пу шча-
на вы дат ная гіс та рыч ная кні га.

А між тым аў тар скае да сле да ван-
не па тра буе ўва гі не толь кі ва ен на слу-
жа чых. Ужо той факт, што лет ні ла-
гер Мінск ага гар ні зо на, па бу да ва ны ў 
1892 го дзе, ні ко лі не за кры ва ўся, свед-
чыць аб яго ці ка вай гіс то рыі. З мо ман-
ту ўтва рэн ня ён на ле жаў вой скам цар-
скай ар міі. У га ды Пер шай су свет най 
тут раз мя шчаў ся па лі гон і ла гер для 
нем цаў. У між ва ен ны пе ры яд, ка лі тэ-

ры то рыя зна хо дзі ла ся пад Поль шчай, — 
гэ та поль скі вай ско вы па лі гон, які 
пад час Дру гой су свет най вай ны пе-
ра ўтва рыў ся ў кан цэнт ра цый на-пра-
цоў ны ла гер для са вец кіх гра ма дзян. 
Пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны тут — 
па лі гон агуль на са юз на га зна чэн ня. 
Ця пер ён на ле жыць на шай ар міі.

Адзін з аў та раў кні гі Гар дзей 
ШЧАГ ЛОЎ да сле да ван нем гіс то рыі 
Мінск ага гар ні зо на зай маў ся не адзін 
год. У пер шую чар гу пра фе са ра Мін скай 
ду хоў най ака дэ міі, док та ра цар коў най 
гіс то рыі, на ту раль на, ці ка ві ла ду хоў нае 
жыц цё Ско бе леў ска га ла ге ра. «Гэ та быў 
не прос та ва ен ны ла гер: пры еха лі, па лат-
кі раз бі лі, ад стра ля лі ся і з'е ха лі, — пе ра-
ка на ны да след чык. — Вай скоў ца мі быў 
ство ра ны ўні каль ны га ра док з асаб лі вай 
ар хі тэк ту рай. У мядз ве джым ву гал ку з'я-
ві лі ся ўзо ры но ва га ар хі тэк тур на га сты-
лю, які толь кі за ра дзіў ся ў Ра сіі. Ла гер 
жыў ды хан нем су час нас ці. Пры чым яго 
жы ха ры вы ка рыс тоў ва лі не толь кі апош-
нія ва ен ныя, а і куль тур ныя на він кі».

У да рэ ва лю цый ны час Ско бе леў скі 
ла гер уяў ляў са бой не прос та па лі гон 
для ма неў раў і ву чэн няў — гэ та быў 
жы лы ла гер са скла да най інф ра струк-
ту рай. Акра мя ві даў са мо га па лі го на, на 
фо та здым ках — шы коў ныя бу дын кі афі-
цэр скіх схо даў, ма неў ры, стрэль бы. Тут 
мож на ўба чыць не толь кі ба я вую пад-
рых тоў ку вой скаў Рус кай ар міі, а і тое, 
як уз на га родж ва лі леп шых вай скоў цаў, 
як быў на ла джа ны іх по быт, якім чы-
нам афі цэ ры і сал да ты ба ві лі воль ны 
час. Ад ным сло вам, гэ та не бы ло за-
мкну тае жыц цё ва ен на га гар ні зо на — 
тут зна хо дзі лі ся цэ лыя ву лі цы, вель мі 
пры го жыя аса бня кі афі цэр скіх схо даў, 
ста я ла царк ва, у якой у тым лі ку ма лі-
лі ся жы ха ры на ва коль ных вё сак.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by
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Фі ла кар тыч нае да сле да ван не, 
тэ ма яко га ні ко лі да гэ туль не 
ўзні ма ла ся, пры пад трым цы 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі ўба чы ла 
свет у Вы да вец кім 
до ме «Звяз да». Аў тар скі 
ка лек тыў — ка лек цы я не ры 
Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ 
і Ула дзі мір ПЕФ ЦІ ЕЎ, а так са ма 
док тар цар коў най гіс то рыі Гар дзей 
ШЧАГ ЛОЎ — рас ка за лі пра 
не вя лі кае по ле пад Ба ра на ві ча мі, 
якое ў кан цы ХІХ ста год дзя 
ста ла эпі цэнт рам ба я вой 
пад рых тоў кі вай скоў цаў Рус кай 
ім пе ра тар скай ар міі. Сён ня, ужо 
на Абуз-Ляс ноў скім па лі го не, 
або 230-м агуль на вай ско вым 
па лі го не Уз бро е ных Сіл, 
удас ка наль ва юць сваё 
май стэр ства ва ен на слу жа чыя 
су час най бе ла рус кай ар міі.

Дзі ця чае «Еў ра ба чан не-2010» ста ла ад ным з са мых маш таб ных і ўра жаль ных 
за ўсю гіс то рыю кон кур су.
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На слы хуНа слы ху  

Жан чы ны вы пі лі вад касць 
для чыст кі ча наў

У Ба ры са ве пяць жан чын атру ці лі ся, пры ня ўшы за 
ал ка голь ны на пой, як па ве дам ля ец ца, вад касць для 
чыст кі ча наў ад ры бы.

Па цяр пе лыя — ад ной 43 га ды, ас тат нім па 23—24 га-
ды — ра бот ні цы мяс цо вай фір мы па вы твор час ці рыб най 
пра дук цыі. Зда рэн не ад бы ло ся ў Дзень ма ці. Маг чы ма, 
жан чы ны вы ра шы лі ад зна чыць свя та. Праў да, па куль за ста-
ец ца за гад кай, ча му яны вы ра шы лі, што знай шлі ме на ві та 
ал ка голь... Як бы там ні бы ло, усе пяць жан чын па сту пі лі ў 
Ба ры саў скую цэнт раль ную баль ні цу, дзе з са ма га па чат ку 
ім аказ ва ла ся ўся не аб ход ная да па мо га.

— Па цы ент кі ў той жа дзень бы лі агле джа ны спе цы я ліс та мі 
аб лас но га і рэс пуб лі кан ска га цэнт раў эк стран най ме ды цын-
скай да па мо гі пад кі раў ніц твам га лоў на га так сі ко ла га Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя, — рас ка за лі ў прэс-служ бе апош ня га. —
Уліч ва ю чы цяж касць ста ну, тры па цы ент кі пе ра ве дзе ны ў 
баль ні цу хут кай ме ды цын скай да па мо гі ў Мінск. Дзве па цяр-
пе лыя зна хо дзяц ца пад на зі ран нем аб лас ных спе цы я ліс таў у 
Ба ры са ве. Як гавораць медыкі, пагрозы іх жыццю няма.

Па фак це атру чэн ня пя ці ча ла век, тры з якіх зна хо дзяц ца 
ў цяж кім ста не, за ве дзе на кры мі наль ная спра ва, па ве да мі лі 
ва УСК па Мін скай воб лас ці. У рам ках рас сле да ван ня Ба-
ры саў скім ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ та вы свят ля-
юц ца аб ста ві ны і пры чы ны зда рэн ня, пра вод зяц ца до пы ты 
све дак, ра бот ні каў, служ бо вых асоб прад пры ем ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

«Дама» ў чор ным
Як вя до ма, п'я ныя ня рэд ка па вод зяць ся бе не адэ-
кват на. Ад ны па чы на юць спя ваць, дру гім кар ціць 
біц ца і вы свят ляць ад но сі ны, ін шыя ўпа да юць у рос-
пач. Ча му пай шла пу жаць лю дзей у гра мад скіх мес-
цах ма ла дая пін чан ка, спра буе вы свет ліць след ства. 
Але што яна ска жа ця пер: уя ві ла ся бе Чор най пан най 
Ня сві жа ці ша хід кай?

Ад ным сло вам, на доб рым пад піт ку да ма за кру ці ла ся 
ў цём ныя строі, па кры ла га ла ву чор най хуст кай, зай шла 
спа чат ку ў шко лу, за яві ла, што ба сейн там за мі ні ра ва ны. 
По тым пай шла ў ма га зін «Ал мі» і ска за ла, што ганд лё вы 
аб' ект мо жа ўзля цець у па вет ра.

З кра мы хут ка бы лі эва ку я ва ны 105 ча ла век. Гру па раз-
мі ні ра ван ня пра ве ры ла ганд лё вы аб' ект і шко лу, уз рыў ных 
пры ста са ван няў не вы яві ла. А мі лі цыя тым ча сам за тры ма ла 
мяс цо вую жы хар ку 1986 го да на ра джэн ня. Вы свет лі ла ся, 
што з га рэл кай яна сябруе даў но, на ват ста іць на ўлі ку ў нар-
ка ла гіч ным дыс пан се ры. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва па 
ар ты ку ле «Ху лі ган ства», па ве да мі лі ў Брэсц кім аб лас ным 
упраў лен ні СК.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. уасkеvісh@zvіаzdа.bу




