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Да «звяз доў ска га» стэн-

да пад час пе ра пын ку раз-

по раз пад бя га лі школь ні кі, і 

ні хто не ады хо дзіў з пус ты мі 

ру ка мі. Для кож на га зна хо-

дзіў ся пры го жы на сцен ны 

ка лян дар, фла жок ці ча со піс 

у па да ру нак. Для пад піс чы-

каў — больш сур' ёз ныя пры-

зы. Куб кі, бей сбол кі, май кі, 

што дзён ні кі і на тат ні кі з ла-

га ты пам вы дан ня. Вы бар 

пад піс кі вя лі кі, бо, як вя до-

ма, Вы да вец кі дом аб' яд ноў-

вае ка ля дзе ся ці вы дан няў. 

У іх лі ку га зе ты — «Звяз да», 

«ЛіМ», ча со пі сы — «Ма ла-

досць», «Але ся», «Во жык», 

«Род ная пры ро да» і ін шыя. 

Усе яны бы лі вы стаў ле ны на 

стэн дах. Юных пад піс чы каў 

за ці ка віў ча со піс для дзя цей 

«Бя роз ка». Пя ці клас нік Яў-

ген прый шоў са сва і мі сяб-

ра мі, каб па зна ё міц ца са 

змес там вы дан ня. Вя до ма ж, 

атры маў па да ру нак. На стаў-

ні кі і баць кі, якія прый шлі па 

дзя цей у шко лу, гар та лі га зе-

ту «Звяз да». Тут жа мож на 

бы ло і афор міць пад піс ку.

— Для рэ дак цый гэ та 

доб ры шанц па зна ё міць са 

сва ім вы дан нем, а для пад-

піс чы каў яшчэ і атры маць 

па да ру нак, — за зна чы ла 

на чаль нік аб' яд на на га цэ-

ха паш то вай су вя зі Гро-

дзен ска га фі лі яла РУП 

«Бел пош та» Свят ла на 

ГРЫБ. — Гро дзен цы па чы-

на юць пры вы каць да та кіх 

ме ра пры ем стваў, хоць гэ та 

і но вая фор ма: мы па ча лі 

прак ты ка ваць яе ў мі ну лым 

го дзе. Па пя рэд нія фес ты ва-

лі пра хо дзі лі на ад кры тых 

пля цоў ках ў цэнт ры го ра да. 

За раз мы з-за не ста біль на га 

на двор'я раз мяс ці лі ся ў шко-

ле, якая зна хо дзіц ца ў но-

вым мік ра ра ё не. Па сту по ва 

бу дзем да хо дзіць і да ін шых 

кут коў го ра да. Наш фі лі ял 

зна ё міць на вед валь ні каў 

з но вы мі па слу га мі ад дзя-

лен няў су вя зі, мы пра па ну-

ем пад пі саць він ша валь ную 

паш тоў ку пры зё рам Алім-

пій скіх гуль няў у Пхёнч ха не, 

афор мі ціць даб ра чын ную 

пад піс ку для дзя цей-сі рот, 

на быць су ве нір ную пра дук-

цыю, а так са ма сер ты фі кат 

на лю бое вы дан не.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«ЗВЯЗ ДА» ЗА ЦІ КА ВІ ЛА ШКОЛЬ НІ КАЎ
Упер шы ню фес ты валь пош ты і дру ка ва ных СМІ прай шоў у сце нах уста но вы аду ка цыі

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Праў да за ты дзень да ад' ез ду 

па нер ва вац ца ўсё ж та кі прый-

шло ся. Мі кі та, які ў па езд цы вы-

кон ваў ро лю ня змен на га кі роў цы, 

кан чат ко ва да во дзіў ма шы ну да 

ро зу му і прак тыч на кож ны дзень 

па ве дам ляў сяб рам аб но вых па-

лом ках. Ка лі, зда ва ла ся, усе пе ра-

шко ды бы лі лік ві да ва ны, і ка ман да 

ру шы ла ў да лё кі шлях, тры умф іх 

быў зу сім ня доў гі. Вы ехаў шы з га-

ра жа, яны пра еха лі ўся го 500 мет-

раў і за глух лі. Гэ та маг ло б спы ніць 

менш упар тых ма ла дых лю дзей, 

але ня вер'е боль шас ці на ва коль-

ных у пос пех іх за ду мы, пры му-

сі ла сяб роў шу каць вы хад з 

сі ту а цыі. Ма шы ну па пра ві лі, 

і яна на ват амаль да цяг ну ла 

да мес ца збо ру ўсіх ка ман даў 

у Іс па ніі, зла маў шы ся ўся го 

за сто кі ла мет раў ад мэ ты. 

Гэ тым ра зам па лом ка бы ла 

ку ды больш сур' ёз ная — ба-

рах ліў кар бю ра тар. Як жар туе 

Мі кі та, яму да вя ло ся ме ды та-

ваць по бач з ма шы най усю 

ноч, каб «да мо віц ца».

Тым ча сам у Та ры фе са-

бра лі ся ка ля 30 экі па жаў. 

У асноў ным усе вы хад цы з 

Вя лі ка бры та ніі. Мно гія ўжо 

на пен сіі і так ба вяць воль ны 

час. З рус ка моў ных бы лі толь-

кі дзве ка ман ды: на ша і хлоп-

цы з Укра і ны. Больш за ўсё 

на шых па да рож ні каў здзі ві лі 

ма шы ны. Прак тыч на ўсе бы-

лі на па за да рож ні ках, якія на 

ву лі цах Мін ска яшчэ з дзя ся-

так га доў гля дзе лі ся б цал кам 

пры стой на. Ба ла зе, ся род мэт ра лі 

ня ма та кой, каб фі ні ша ваць пер-

шы мі. Да рэ чы, і марш рут, па якім 

ру хац ца, кож ны экі паж вы бі рае са-

ма стой на, га лоў нае — да брац ца 

да фі наль на га пунк та. Для ся бе 

Мі кі та, Жэ ня і Ве ра ні ка скла лі та кі 

план: Іс па нія — Ма ро ка — Маў ры-

та нія — Се не гал — Гам бія. Імк ну лі-

ся вы браць ка рот кую да ро гу, каб 

хоць кры ху па бе раг чы ма шы ну.

Ні чый ная зям ля, 
ці нач лег на мос це

У пер шай кра і не на Аф ры кан-

скім кан ты нен це сяб ры пра вя лі 

ка ля тыд ня. Па ча лі з го ра да Фес, 

дзе зды маў ся шчы ра ўпа да ба ны 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі се ры ял 

«Клон». Праў да, са мі ванд роў ні кі 

ўба чы лі зу сім ін шую, не се ры яль-

ную кар цін ку: бруд, вель мі вуз-

кія ву лач кі-ла бі рын ты і мяс цо выя 

жы ха ры, якія ўвесь час спра бу юць 

атры маць мак сі маль ную вы га ду з 

пры ез джых: для «бе лых» усё аў-

та ма тыч на ста но віц ца ў ра зы да-

ра жэй шае.

На час ра лі як раз вы паў Но-

вы год, які сяб ры ве се ла ад зна-

чы лі ў ка фэ ў Ма ра ке шы. Пас ля 

гэ та га яны збі ра лі ся ў Ага дзір на 

ўзбя рэж жа, але не ча ка на па мя ня-

лі ўсе пла ны і вы ра шы лі ехаць у 

про ці лег лы бок. Так пры цяг нуў іх 

го рад Уар за зат, які мож на бы ло б 

на зваць ма ра кан скім Га лі ву дам, 

бо там раз ме шча на вя до мая кі-

на сту дыя. Па да ро зе ту ды зна хо-

дзіц ца най пры га жэй шы пе ра вал. 

І бе ла рус кі экі паж па лю ба ваў ся 

края ві да мі спаў на — кож ныя не-

каль кі кі ла мет раў пры хо дзі ла ся 

спы няц ца і ча каць, па куль ма шы-

на «ад пач не».

Па да ро зе сяб ры вы ра шы лі 

па да браць хлоп ца, які ака заў ся 

бер бе рам. Ён за пра сіў іх да ся бе 

да до му, у ла гер ка чэў ні каў. По-

тым вы свет лі ла ся, што гэ та плат-

ная экскур сія, але па да рож ні кі ўсё 

роў на за ста лі ся за да во ле ныя. Яны 

за на ча ва лі ў пус ты ні, па каш та ва лі 

мяс цо вую кух ню і на ват па ка та лі ся 

на вярб лю дах. Да лей шлях ля жаў 

у бок Маў ры та ніі.

— На мя жы Маў ры та ніі і За ход-

няй Са ха ры ёсць не вя лі кае мін нае 

по ле. З пер ша га по гля ду яно вы-

гля дае страш на ва та: уз доўж да ро-

гі рас кі да ныя не каль кі па да рва ных 

ма шын. Але там пра бі та доб рая 

ка ля і на. Ка лі з яе не з'яз джаць, усё 

па він на быць у па рад ку, — аб са-

лют на спа кой на ўспа мі нае Мі кі та.

Да лей бе ла рус кіх аван ту рыс таў 

ча ка ла не менш ура жаль ная кар ці-

на: ад мя жы да ста лі цы — 400 кі ла-

мет раў, пры чым на ўсім шля ху су-

стра ка ец ца толь кі два на се ле ныя 

пунк ты. І гэ та зу сім не мі лыя вё сач-

кі, а з дзя ся так на паў раз бу ра ных 

хлеў чы каў, якія ста яць уз доўж да-

ро гі. Ка ман да ду ма ла пра ско чыць 

Маў ры та нію за два дні. Але дзе 

там... Ад Ну ак шо та, ста лі цы краі-

ны, да мя жы з Се не га лам уся го 

200 кі ла мет раў, та му ад лег ласць 

экі паж ду маў пе ра адо лець за па-

ру га дзін. Але шлях ля жаў не па 

ас фаль це, а па піс це — вы бі тай у 

пус ты ні ка ля і не. Так што да мя жы 

яны даб ра лі ся толь кі пад ве чар. 

З тэ ры то рыі Маў ры та ніі вы ехалі 

без праб лем, праў да, да вя ло ся за-

пла ціць адзін еў ра за ўздым шлаг-

ба у ма — гэ ты збор вель мі рас смя-

шыў сяб роў.

Але по тым ім ста ла не да сме ху. 

З ад ной кра і ны яны вы ехаць змаг-

лі, а вось тра піць у ін шую — не. 

З-за ад сут нас ці віз іх ад пра ві лі 

на зад, па спра ба ваць шчас ця ў 

па соль стве Се не га ла ў Ну ак-

шо це. Але спра ва не ў без ад-

каз нас ці па да рож ні каў, а ў тым, 

што атры маць ві зу ў прын цы пе 

прак тыч на не рэ аль на. У Бе ла-

ру сі ня ма Сінегальскага прад-

стаў ніц тва, а ў Расіі, па сло вах 

сяб роў, ні на ліс ты, ні на зван кі 

не ад каз ваюць. Але га лоў ная 

праб ле ма бы ла на ват не ў гэ-

тым. Па куль Ве ра ні ка, Мі кі та 

і Жэ ня спра ба ва лі да мо віц ца 

з се не галь скі мі мыт ні ка мі, за-

крыў ся пра пуск ны пункт на 

маў ры тан скай мя жы, і на зад іх 

не пус ці лі. У вы ні ку прый шло ся 

за на ча ваць у ма шы не прос та 

на мос це, які ад но сіў ся да нейт-

раль най тэ ры то рыі.

Са праўд ная 
ўсход няя 

гас цін насць
— Мы, на пэў на, адзі ныя бе ла-

ру сы ў све це, у якіх ёсць дзве маў-

ры тан скія ві зы за адзін ты дзень. 

Пра яе кошт я лепш па маў чу. За-

тое бы ло вель мі пры ем на, што ўсе 

па ста ві лі ся да нас уваж лі ва, вель-

мі здзі ві лі ся, што мы так «хут ка» 

вяр ну лі ся, — смя ец ца Жэ ня.

Стом ле ныя па да рож ні кі ад пра-

ві лі ся на ўпрост у па соль ства Се-

не га ла. Тут важ на ўспом ніць, што 

да гэ та га з імі зда ры ла ся дзіў ная 

гіс то рыя. На за праў цы ў Ну ак шо-

це іх аб лі чыў ра бот нік, ён не ха цеў 

вяр таць гро шы, па куль не ўмя шаў-

ся мяс цо вы жы хар, які га ва рыў па-

анг лій ску. Муж чы на па кі нуў сваю 

ві зі тоў ку і ска заў: бу дуць праб ле-

мы — тэ ле фа нуй це. Вя до ма, та ды 

ўсе бы лі ўпэў не ныя, што больш ні-

ко лі з ім не ўба чац ца...

У па соль стве Се не га ла ві зі ту 

за меж ні каў так са ма здзі ві лі ся. Як 

вы свет лі ла ся, каб атры маць ві зу, 

трэ ба прай сці гу тар ку аба вяз ко-

ва на фран цуз скай мо ве, пры чым 

пра шэн не бу дзе раз гля дац ца на 

пра ця гу ме ся ца. Гэ та зна чыць — 

без шан цаў, асаб лі ва ўліч ва ю чы, 

што ні хто з сяб роў фран цуз скай 

не ва ло даў. Ра лі прый шло ся за-

вяр шыць да тэр мі но ва: тэ ры то рыя 

Гам біі з усіх ба коў акру жа ная Се-

не га лам, так што тра піць у яе на 

ма шы не па-ін ша му нель га.

Да рэ чы, но вы ся бар на шых 

па да рож ні каў, яко га зва лі Ся дзі, 

тут жа ад гук нуў ся на іх бя ду. Але 

ака за ла ся, што на гэ тым пры го-

ды не скон чы лі ся. Пры ўез дзе ў 

Маў ры та нію ма шы ну ўпіс ва юць у 

паш парт яе ўла даль ні ка, каб ён 

не па кі нуў яе на тэ ры то рыі кра і-

ны — там за па сіц ца вель мі шмат 

аў та смец ця. Паў та рыць шлях на-

зад на ма шы не экі паж быў зу сім 

не га то вы, прос та кі нуць і на ват 

па да рыць ма шы ну так са ма. На 

шчас це, Ся дзі праз зна ё мых знай-

шоў маг чы масць па кі нуць усю ды-

іс ныя «Жы гу лі» на ахоў най ста-

ян цы. «Ця пер у Маў ры та ніі ёсць 

анк лаў Бе ла ру сі, на ша ма шын-

ка», — жар ту юць хлоп цы.

Пас ля ўсіх пе ры пе тый да са-

ма лё та да до му за ста ва лі ся яшчэ 

суткі, якія но вы зна ё мы па ста ра ўся 

на поў ніць са праўд най ус ход няй 

гас цін нас цю. Ён за пра сіў па да рож-

ні каў да до му на абед, по тым ад-

вёз на акі ян, па ка заў ры нак і ка фэ 

на цы я наль най кух ні. На пры кан цы 

ду шэў ны маў ры та нін ска заў, што 

за раз у яго гас цей заў сё ды ёсць 

дом у Ну ак шо це.

— Мы бы лі вель мі на тхнё ныя 

гэ тай сі ту а цы яй. Атрым лі ва ец ца, 

што ўсё скла ла ся най леп шым чы-

нам. Мы маг лі б пра ехаць кра і ну 

за па ру дзён і зу сім ні чо га не да ве-

дац ца пра цу доў ных лю дзей, якія 

тут жы вуць. На огул гэ тая па езд ка 

на мно гае рас кры ла во чы. Нам 

са праў ды цяж ка бы ло гля дзець, 

як там жы вуць лю дзі, але боль-

шасць з іх ад чу ва юць ся бе цал кам 

кам форт на, яны так пры вык лі і не 

жа да юць ні чо га змя няць, — раз ва-

жае Ве ра ні ка.

— І не факт, што на ша да па-

мо га ім у прын цы пе па трэб на. Мы 

ра бі лі ўсё шчы ра, ад сэр ца, але 

гэ та ні ко га не хва ля ва ла. Ця пер у 

нас ёсць ма ра за браць на шу ця га-

ві тую ма шын ку з Маў ры та ніі, пры-

вез ці ў Бе ла русь і ўжо тут пра даць 

з аў кцы ё ну. А атры ма ныя гро шы 

пе ра даць на даб ра чын насць, каб 

да па маг чы на шым, бе ла рус кім 

дзе цям. Па куль гэ та толь кі ідэя на 

мя жы фан тас ты кі, але хто ска заў, 

што та кія ідэі не спраў джва юц-

ца? — усмі ха ец ца Жэ ня.

Да р'я КАС КО.

У Грод не ста лі тра ды цый ны мі фес ты ва лі, якія ла-
дзяц ца Гро дзен скім фі лі ялам «Бел пош ты» і дру ка ва-
ны мі вы дан ня мі. Чар го вая су стрэ ча з пад піс чы ка мі 
ад бы ла ся ў са май «на се ле най» шко ле го ра да, дзе 
ву чац ца больш за тры ты ся чы школь ні каў. Мно гія з 
іх за ці ка ві лі ся вы дан ня мі «Звяз ды». Для су стрэ чы з 
гро дзен ца мі Вы да вец кі дом «Звяз да» пад рых та ваў 
не толь кі эк зэмп ля ры сва іх вы дан няў, але і ня ма ла 
доб рых бо ну саў.

У АФ РЫ КУ — НА «ЖЫ ГУ ЛЯХ»У АФ РЫ КУ — НА «ЖЫ ГУ ЛЯХ»

 Га лоў ны ге рой па да рож жа — ВАЗ 2106.

У бер бе раў у Ма ро ка.

Флаг Мін ска 
на бе ра зе 
Ат лан тыч на га акі я на.


