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«Ус плы лі» яны не ча ка на. І тут пра-

соч ва ец ца ці ка вы лан цу жок па дзей. 

Як ні дзіў на, але не абы шло ся без да-

па мо гі вы шэй шых сіл. Аказ ва ец ца, гэ-

тыя ма люн кі ўба чы лі свет дзя ку ю чы 

свя та ру гро дзен скай Ула дзі мір скай 

царк вы Анд рэю Ява рэ цу. Ме на ві та яму 

па ка заў да маш ні ар хіў сын Іва на Глу-

ха ва. За тым аб уні каль най зна ход цы 

па ве да мі лі бі ёг ра фу пісь мен ні ка, які і 

на пі саў пра гэ та на сва ёй ста рон цы ў 

Facebook. Так са ма ён да даў, што ма-

люн кі зна хо дзяц ца ў сы на Глу ха ва, які 

жы ве ў Маск ве, і той мо жа пе ра даць 

іх ра зам з пе ра піс кай у му зей Ва сі ля 

Бы ка ва ў Грод не.

Як вя до ма, пісь мен нік жыў у гэ тым 

го ра дзе больш за двац цаць га доў, пра-

ца ваў стыль-рэ дак та рам у аб лас ной 

га зе це. Не ка то рыя яго рэ чы за хоў ва-

юц ца ў му зей ным па коі рэ дак цыі. Да 

ня даў ня га ча су ў Грод не быў і асоб ны 

му зей Ва сі ля Бы ка ва ў цэнт ры го ра да. 

Праў да, ма ла хто ве даў пра той не вя-

лі кі па кой, экс па зі цыю яко га ства ры лі і 

пад трым лі ва лі толь кі эн ту зі яс ты гэ тай 

спра вы. Ле тась му зей пе ра стаў іс на-

ваць, а ўсе экс па на ты бы лі пе ра да дзе-

ны ў лі та ра тур ны ад дзел Дзяр жаў на га 

гіс то ры ка-ар хеа ла гіч на га му зея, які 

вя до мы як му зей Мак сі ма Баг да но ві-

ча. Яго за гад чы ца Але на РА ПІН ЧУК 

па ве да мі ла, што ўся го бы ла пе ра да-

дзе на ка ля 600 экс па на таў. Боль шую 

іх част ку скла дае біб лі я тэ ка, але ёсць 

так са ма ці ка вы і ўні каль ны ар хіў, аса-

біс тыя рэ чы пісь мен ні ка. Гэ та знач на 

па поў ні ла ўжо іс ну ю чы фонд экс па зі-

цыі Бы ка ва. У му зеі з'я ві лі ся тры віт-

ры ны для но вых экс па на таў.

— Нам пе ра да дзе ны з му зея 

«дып ла мат» пісь мен ні ка, сум ка, 

ша лік, галь штук, ба рэт, ка шу ля, 

фрэнч, ску ра ны рэ мень, ка ва вар ка, 

ра дыё пры ём нік. Так са ма аў та руч кі, 

но жык для на ра за ння па пе ры, дык-

та фон, — пе ра ліч вае Але на. — Тут 

мы ба чым паш тоў ку, якую Ва сіль 

Бы каў да слаў свай му сы ну Ва сі лю. 

Пісь мен нік він шуе яго з днём на ра-

джэн ня. Да рэ чы, ма лод шы Ва сіль 

жы ве і пра цуе ў Грод не. Дру гі сын 

Сяр гей — у Мін ску.

Так са ма з ці ка вых экс па на таў — 

він ша валь ная тэ ле гра ма Бы ка ву ад 

Мі ха ся Лынь ко ва, за меж ны паш парт 

пісь мен ні ка, яго праф са юз ны бі лет, 

па свед чан ні, ман да ты. Яшчэ ёсць яго 

ві зі тоў ка з ад ра сам па ву лі цы Свярд ло-

ва. Ква тэ ра па-ра ней ша му на ле жыць 

сям'і Бы ка ва, тут жы ве яго ўнук Яў ген 

з сям' ёй.

З фон ду пе рай шло сю ды ня ма ла 

ру ка пі саў, фо та здым каў. А вось ма-

люн каў Бы ка ва ў му зеі па куль ня ма, 

Хоць вя до ма, што Ва сіль Ула дзі мі ра віч 

ня рэд ка браў ся за ало вак і на ват ву чыў-

ся на мас та ка. У 50-х га дах пісь мен нік 

час та сам ілюст ра ваў свае апа вя дан ні. 

Іс нуе ня ма ла яго на кі даў, які мі ён да паў-

няў сваю бія гра фію ў кні зе «Пунк ці ры 

жыц ця». Але ўсе тыя ма люн кі зроб ле ны 

ў пас ля ва ен ны пе ры яд, у ад роз нен не ад 

ця пе раш няй зна ход кі.

Праў да, у блак но це Бы ка ва, што 

зна хо дзіц ца ў му зеі, мож на ўба чыць 

ра зам з рад ка мі тэкс ту схе ма тыч ны 

ма лю нак мяс цо вас ці з рэч кай, мос ці-

кам і дрэў ца мі. Як рас тлу ма чы ла Але-

на, гэ та ру ка піс ны тэкст тво ра «Аб ла-

ва» — пла ны, на кі ды, за пі сы. По бач з 

ру ка піс ны мі праў ка мі зна хо дзіц ца на-

дру ка ва ны на ма шын цы твор «Знак 

бя ды». Ёсць аў та бія гра фія, на пі са ная 

ру кой пісь мен ні ка. Асоб на мож на 

пра чы таць вы трым ку, якая так са ма 

на пі са на ўлас на руч на: «На род, які 

імк нец ца ў бу ду чы ню, па ві нен да ра-

жыць сва ёй мі нуў шчы най ужо хоць 

бы з тае пры чы ны, што ў яго ным мі-

ну лым вы пра цоў ва ец ца яго ная куль-

ту ра, яго гіс то рыя, яго ны лёс». Гэ тыя 

сло вы, зда ец ца, так і про сяц ца, каб 

за нес ці іх на ме ма ры яль ную дош ку 

аль бо бюст Ва сі ля Бы ка ва.

Гро дзен скі края знаў ца і гіс то рык 

Алесь Гос цеў — у лі ку ак тыў ных 

пры хіль ні каў гэ тай ідэі. Ён так са ма 

быў зна ё мы з Бы ка вым і на ват атры-

маў ад яго він ша валь ную паш тоў ку, 

якую бе раж лі ва за хоў вае. Так са ма 

бе раж лі ва трэ ба ад но сіц ца і да па-

мя ці пісь мен ні ка, лі чыць гро дзен скі 

края зна вец.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

НЕ ЦЁП ЛА, АЛЕ І НЕ ХО ЛАД НА
Ме на ві та так аха рак та ры за ва лі сі ноп ты кі 

на двор'е на Ва дох ры шча. Сту дзень сё ле та 

пра цяг вае тэн дэн цыі ана маль на цёп ла га снеж ня, 

па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра 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.

А да кан ца тыд ня ўмо вы на двор'я на тэ ры то рыі кра і ны ў 

асноў ным вы зна чыць воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га 

ціс ку, та му бу дзе пе ра важ на без апад каў, па на чах ста-

не пад ма рож ваць, але дзён ныя тэм пе ра ту ры за ста нуц ца 

плю са выя. Сён ня ўдзень бу дзе мес ца мі со неч на і ад нос на 

цёп ла — ад плюс 1 гра ду са да 6 цяп ла.

Заўт ра так са ма бу дзе пе ра важ на без апад каў. Мес ца мі 

маг чы мы ту ман, уна чы і ра ні цай сла бы га ла лёд. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы ча ка ец ца ад мі нус 4 гра ду саў да плюс 

1 гра ду са, удзень — ад ну ля да 5 цяп ла. Не бу дзе іс тот ных 

змен і ў ня дзе лю, толь кі ра ні цай і ўдзень мес ца мі па паў ноч-

ным за ха дзе прой дуць не вя лі кія апад кі ў вы гля дзе мок ра га 

сне гу і даж джу. У асоб ных ра ё нах маг чы мыя ту ман і сла бы 

га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 5 ма ро зу 

да 2 цяп ла, удзень ча ка ец ца мі нус 1 — плюс 5 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па-

ня дзе лак толь кі мес ца мі па поў на чы кра і ны маг чы мы мок ры 

снег і дождж. У асоб ных ра ё нах праг на зу юц ца сла быя ту ман 

і га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 5 ма ро зу 

да 2 цяп ла, удзень бу дзе ад мі нус 2 да 4 гра ду саў цяп ла.

Да рэ чы, ста ліч ныя сі ноп ты кі ад зна ча юць, што хры шчэн-

скія ма ра зы бы ва юць не заў сё ды. У Мін ску са мая ха лод ная 

ноч на Ва дох ры шча бы ла ў 1968 го дзе, та ды тэм пе ра ту ра 

па вет ра па ні жа ла ся да мі нус 25,8 гра ду са. А са мым цёп-

лым Ва дох ры шча бы ло ў 2007 го дзе, ка лі ўна чы тэм пе ра-

ту ра бы ла да плюс 1 гра ду са, а ўдзень да ся га ла 8,1 цяп ла. 

А сё ле та мы па б'ем гэ ты рэ корд?

Сяр гей КУР КАЧ.

А не шкодзь!А не шкодзь!

80 СЕ ТАК ДАЎ ЖЫ НЁЙ 
ЧА ТЫ РЫ КІ ЛА МЕТ РЫ

Іх кан фіс ка ва лі з па чат ку го да. Боль шасць — яшчэ 

да па пад ан ня ў ва да ёмы, па ве да мі лі ў Дзяр жаў най 

ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Част ка за ба ро не ных пры лад лоў лі бы ла зда дзе на доб-

ра ах вот на. Жы хар Рэ чыц ка га ра ё на пе ра даў су пра цоў ні-

кам го мель скай ін спек цыі 11 се так даў жы нёй 745 мет раў, 

якія ён за хоў ваў у гас па дар чай па бу до ве, раз ме шча най па-

блі зу Дняп ра. Вы ка рыс тоў ваў іх для бра кань ер ства аль бо 

не — пы тан не ры та рыч нае. Але доб ра ах вот ная вы да ча па-

зба ві ла яго і ад спа ку сы вый сці на не ле галь ны про мы сел, і 

ад штра фу за не за кон нае за хоў ван не сет ка ма тэ ры я лаў.

Жан чы на з Бра гін ска га ра ё на так са ма па ве да мі ла ў 

мяс цо вую ін спек цыю аб жа дан ні здаць «ар се нал», які за-

стаў ся ад му жа, — дзесяць се так даў жы нёй 342 мет ры і 

сем не ра таў са ма туж на га вы ра бу.

А вось ма ла до-

га ча ла ве ка з вёс кі 

Суй ка ва Ві цеб ска га 

ра ё на, яко му ледзь 

споў ні ла ся 18 га доў, 

ін спек та рам да вя-

ло ся доў га пе ра кон-

ваць рас стац ца з 

за ба ро не ны мі пры-

ла да мі. У ін спек цыю 

па сту пі ла ін фар ма цыя, што яго ба чы лі на мяс цо вых ва-

да ёмах з сет ка мі. Не губ ля ю чы ча су, ін спек та ры прый шлі 

да до му на раз мо ву з юным бра кань е рам і яго ма ці. Пер-

ша па чат ко ва абод ва ад маў ля лі на яў насць у до ме за ба ро-

не ных пры лад, але, усвя до міў шы на ступ ствы, юнак усё ж 

не ах вот на вы цяг нуў з роз ных схо ва нак 14 се так агуль най 

даў жы нёй 613 мет раў. Ма ла до га ча ла ве ка пры цяг нуць да 

ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за іх за хоў ван не, хоць у та кой 

сі ту а цыі штраф мо жа быць мі ні маль ны.

А вось прад пры маль ні цы з аг ра га рад ка Доўск Ра га чоў-

ска га ра ё на па гра жае штраф ад 10 да 200 ба за вых ве лі-

чынь. Жан чы на ле галь на пра да ва ла зем ля кам ры ба лоў ныя 

снас ці, а не ле галь на — сет кі. Пад вы гля дам па куп ні коў да 

яе на ве да лі ся су пра цоў ні кі го мель скай ін спек цыі. У вы ні ку 

кан фіс ка ва на 6 но вых се так агуль най даў жы нёй амаль 600 

мет раў, скла дзе ны ад мі ніст ра цый ны пра та кол.

У Дзярж ін спек цыі на гад ва юць, што не за кон ныя вы-

раб, на быц цё, за хоў ван не або збыт ры ба лоў ных се так і 

сет ка ма тэ ры я лаў цяг нуць на кла дан не штра фу: на фі з асо-

бу — да 50 ба за вых ве лі чынь, на ін ды ві ду аль на га прад-

пры маль ні ка — да 200 ба за вых ве лі чынь, на юры дыч ную 

асо бу — да 500 ба за вых ве лі чынь.

Доб ра ах вот на здаць за ба ро не ныя пры ла ды лоў лі ры бы 

мож на, звяр нуў шы ся ў лю бое тэ ры та ры яль нае пад раз дзя-

лен не Дзярж ін спек цыі. У та кім вы пад ку за яў ні кі бу дуць 

вы зва ле ны ад ад каз нас ці за іх не за кон нае за хоў ван не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ТРУ БАЧ АБ ВЕС ЦІЦЬ 
ПОЎ ДЗЕНЬ

У Брэс це стар туе но вая тра ды-

цыя — тру біць апоўд ні. 

Пра гэ та га ва ры лі яшчэ на пя рэ дад ні 

свят ка ван ня ты ся ча год дзя, але ўва со біць 

ідэю ў жыц цё ўда ло ся толь кі ця пер. Для 

гэ та га спат рэ бі лі ся эн ту зі язм, жа дан не, 

ну і, вя до ма, гро шы. Гру па га рад скіх ак-

ты віс таў, не абы яка вых да мі ну ла га і су-

час на га ма лой ра дзі мы, змаг ла аку му ля-

ваць усё пе ра лі ча нае і за пус ціць пра ект 

пад наз вай «Бе рас цей скі тру бач».

Як вя до ма, Брэст пер шы з бе ла рус кіх 

га ра доў атры маў маг дэ бург скае пра ва. 

Ад гэ та га і ад штур хоў ва лі ся ар га ні за-

та ры. Вя до ма, што го рад меў ра ту шу з 

га дзін ні кам. Хут чэй за ўсё, быў і тру бач, 

які аб вя шчаў важ ныя па дзеі і на ды ход 

поўд ня. Ця пер ён з'я віц ца зноў. Брэсц кі 

тру бач пра тру біць поў дзень з су дзейс-

кай ве жы на Вяс ляр ным ка на ле, раз ме-

шча най на шос тым па вер се. Роў на ў 12 

га дзін ён бу дзе па да ваць тры сіг на лы, 

тым са мым па цвяр джа ю чы, што го рад 

жы ве ў па рад ку і бяс пе цы.

Та кім чы нам, да вя до ма га ліх тар-

шчы ка, які пра цуе на ву лі цы Са вец кай 

і стаў ад ной са сла ву тас цяў го ра да, да-

да ец ца тру бач. Пер шы ры ту ал па да чы 

сіг на лу ад бу дзец ца сён ня 17 сту дзе ня. 

Пад ра бяз нас ці — у ад ным з най блі жэй-

шых ну ма роў га зе ты.

ЗНАЙ ШОЎ МІ НУ... 
І ПА НЁС ЯЕ Ў ЛЕС

Гас па дар з вёс кі Маль ка ві чы Ган-

ца віц ка га ра ё на, што на Брэст чы-

не, доб ра ўпа рад коў ваў свой учас-

так і ад ка паў прад мет, па доб ны на 

сна рад ча соў мі ну лай вай ны. Муж-

чы на ўзяў цяж кі ме та ліч ны бое-

пры пас і па нёс яго ў лес, а за тым 

ужо па зва ніў у мі лі цыю.

Па вод ле слоў на мес ні ка на чаль ні ка 

Ган ца віц ка га РА УС Мак сі ма ЛУК' ЯН-

ЧЫ КА, пас ля та го як у дзя жур ную часць 

па сту пі ла па ве дам лен не ад вяс коў ца, на 

мес ца вы еха ла са пёр на-пі ра тэх ніч ная 

гру па вай ско вай час ці. Ва ен на слу жа чыя 

вы свет лі лі, што зна ход ка з'яў ля ец ца мі-

на мёт най мі най ча соў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. По тым спе цы я ліс ты аб сле да ва-

лі ага род і ўчас так гра ма дзя ні на, але 

ін шых бо еп ры па саў не знай шлі. Мі на 

паз ней бы ла абяс шко джа на.

Мі лі цы я не ры ж яшчэ раз на га да лі, 

што нель га да кра нац ца да бо еп ры па саў, 

на ват ста рых і ржа вых. Ка лі вы знай шлі 

іх, ад ра зу тэ ле фа нуй це ў мі лі цыю і па-

мя тай це, што са ма стой ныя дзе ян ні мо-

гуць спра ва ка ваць вы бух, на ступ ствы 

яко га нель га спраг на за ваць. Доб ра, што 

ган ца віц ка му ага род ні ку па шан ца ва ла. 

Але не вар та за бы ваць, што ў на шай 

гіс то рыі зда ра лі ся і тра гіч ныя фі на лы 

па доб ных зна хо дак.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

МУЖ ЧЫ НУ ЗА ЦІС НУ ЛА 
СТОЛ ЛЮ

Удзень ра та валь ні кам па сту пі ла 

па ве дам лен не пра аб ру шэн не сто-

ле ва га пе ра крыц ця ў до ме на 1-м 

Трак тар ным за вул ку ў Ві цеб ску.

Ка лі да мес ца вы клі ку пры бы лі пад-

раз дзя лен ні МНС, вы свет лі ла ся, што 

зда рэн не ад бы ло ся ў па коі ад на па вяр-

хо ва га цаг ля на га жы ло га до ма, у вы ні ку 

ча го быў за ціс ну ты муж чы на, які зна хо-

дзіў ся ў пры том нас ці.

Як па ве да мі лі ў МНС, хут чэй за ўсё 

па цяр пе лы пра во дзіў ра бо ты па дэ ман-

та жы ке ра міч най пліт кі са сцен пры да-

па мо зе пер фа ра та ра. У ней кі мо мант і 

ад бы ло ся аб валь ван не пе ра крыц ця — 

муж чы на апы нуў ся пад за ва лам.

Ра бот ні ка мі МНС па цяр пе лы быў вы-

ня ты і пе ра да дзе ны бры га дзе хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі. Пас ля агля ду 

ён ад мо віў ся ад шпі та лі за цыі. Пры чы на 

зда рэн ня вы свят ля ец ца.

«АБ УЛІ» НА ДА ВЕ РЫ
Жы хар ка По лац ка атры ма ла 

ў са цы яль най сет цы па ве дам лен-

не ад сяб роў кі, у якім тая пра сі ла 

да па маг чы з куп ляй абут ку. Па 

сло вах жан чы ны, яна ўжо на гле-

дзе ла не аб ход ныя аб ноў кі, але 

ўзнік лі праб ле мы з карт кай. З-за 

гэ та га не маг чы ма бы ло апла ціць 

та ва ры.

Па ла чан ка, не зда гад ва ю чы ся, што 

ста сун ку ец ца з мах ля ра мі, ад ка за ла, 

што на яе карт цы срод каў ня ма, але ёсць 

у му жа. Як толь кі жан чы на ад пра ві ла не-

аб ход ныя зла мыс ні кам фо та, з ра хун ка 

муж чы ны бы ла спі са на су ма ў 2282 руб-

лі. Пас ля гэ та га па цяр пе лая звяр ну ла ся 

па да па мо гу да пра ва ахоў ні каў.

УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма на-

гад вае, што ну ма ры, рэ кві зі ты кар так, 

ПІН- і CVV-ко ды, се ан са выя ад на ра зо-

выя па ро лі, якія пры хо дзяць у SMS-рас-

сыл ках, ні ў якім ра зе нель га па ве дам-

ляць ка му б там ні бы ло. Нель га пе ра сы-

лаць фо та з ну ма ра мі і па ро ля мі кар так 

у ін тэр нэ це.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


