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Учо ра мі ністр унут ра ных спраў Ігар Шу не віч су стрэў ся з чле на мі сем' яў 

су пра цоў ні каў, якія за гі ну лі пры вы ка нан ні служ бо ва га і во ін ска га аба вяз ку. 

Гас цям бы лі ўру ча ны па мят ныя па да рун кі і да дзе на маг чы масць на ве даць усе 

асноў ныя ме ра пры ем ствы, пры мер ка ва ныя да свя точ най да ты.

Су бот ні дзень пач нец ца з ус кла дан ня кве так да ме ма ры яль най дош кі па-

мя ці ге не рал-пал коў ні ка Сяр гея Са ві ча Бель чан кі — пер ша га пас ля ва ен на га 

мі ніст ра ўнут ра ных спраў, які кі ра ваў шта бам па лік ві да цыі на цы я на ліс тыч на га 

бан ды тыз му ў рэс пуб лі цы.

3 са ка ві ка так са ма ад бу дзец ца цы ры мо нія ўскла дан ня вян коў да пом ні ка 

су пра цоў ні кам мі лі цыі, якія за гі ну лі пры вы ка нан ні служ бо ва га і во ін ска га аба-

вяз ку — ён раз ме шча ны ў г. Мін ску па ву лі цы Ка му ніс тыч най. У ме ра пры ем стве 

пры ме ўдзел кі раў ніц тва мі лі цэй ска га ве дам ства, а так са ма ве тэ ра ны і чле ны 

сем' яў за гі ну лых су пра цоў ні каў. У хра ме На ра джэн ня Най свя цей шай Ба га ро-

дзі цы прой дзе жа лоб ная лі тыя. Пра цяг не пра гра му ўра чыс ты сход і свя точ ны 

кан цэрт з удзе лам зо рак бе ла рус кай эст ра ды.

У тэ ры та ры яль ных ор га нах унут ра ных спраў на пра ця гу тыд ня бы лі пра ве-

дзе ны су стрэ чы кі раў ніц тва з чле на мі сем' яў за гі ну лых су пра цоў ні каў, ак ты-

віс та мі ве тэ ран ска га ру ху, най леп шы мі ма ла ды мі су пра цоў ні ка мі, у тым лі ку 

кур сан та мі-сты пен ды я та мі спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь па са цы яль най пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн таў.

Ака дэ мія МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

су пра цоў ні чае з 48 уста но ва мі аду-

ка цыі па ўсёй кра і не. Ад на з іх — ся-

рэд няя шко ла № 96 г. Мін ска. Ужо 

во сем га доў тут на бі ра юць стар шыя 

про філь ныя кла сы пра ва вой на кі-

ра ва нас ці. А ў гэ тым го дзе ў шко ле 

вы ра шы лі пра вес ці экс пе ры мент 

і па чаць праф ары ен та цый ную пра цу 

ўжо з 5 кла са. На пя рэ дад ні Дня мі лі-

цыі ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія 

пры няц ця хлоп цаў і дзяў чат у пра-

ва ве ды.

Як рас ка за ла ды рэк тар ДУА «Ся рэд-

няя шко ла № 96 г. Мін ска» Ган на КАР-

ПУК, па доб ная іні цы я ты ва грун ту ец ца на 

тым, што про філь ныя кла сы вель мі доб ра 

ся бе за рэ ка мен да ва лі. І га лоў ная за да ча 

не толь кі пад рых та ваць вы пуск ні коў да па-

ступ лен ня ў про філь ныя ВНУ, але і вы хоў-

ваць дзя цей у ме жах ма раль ных тра ды цый, з ран ня га ўзрос ту пры ві ваць ім 

па няц ці го на ру і год нас ці. Па доб ныя імк нен ні цал кам пад трым лі ва юць і баць кі 

школь ні каў.

Па куль да дат ко выя за ня ткі пра хо дзяць у фар ма це фа куль та ты ву, пра гра ма 

яко га па дзе ле на на не каль кі эта паў і раз лі ча на на тры кла сы: з 5-га па 7-ы. Па 

сло вах кі раў ні ка за ня ткаў, на мес ні ка ды рэк та ра па вы ха ваў чай ра бо це 

Над зеі ГАН ЧА РО ВАЙ, за раз вуч ні зна ё мяц ца з па няц цем пра ва, раз бі ра юць, 

у чым за клю ча юц ца пра вы ў ка лек ты ве, якія асаб лі вас ці муж чын скіх і жа но чых 

пра воў, пад ра бяз на спы ня юц ца на па няц ці друж бы як ма раль най асно вы ўзае-

ма ад но сін. Ня рэд ка ў пра вя дзен ні за ня ткаў да па ма га юць ужо доб ра зна ё мыя 

з тэ май вуч ні стар шых про філь ных кла саў.

З ча су за клю чэн ня ў 2010 го дзе ча ты рох ба ко ва га да га во ра аб су пра цоў-

ніц тве па між упраў лен нем аду ка цыі Фрун зен ска га ра ё на, ся рэд няй шко лай 

№ 96, Фрун зен скім РУ УС і Ака дэ мі яй МУС усе яго ўдзель ні кі цес на ўза ема-

дзей ні ча юць адзін з ад ным. Так, вуч ні шко лы заў сё ды пры ма юць удзел у 

між рэ гі я наль най алім пі я дзе па пра ве «Фе мі да», якая пра хо дзіць у Ака дэ міі 

МУС — яна лі чыц ца ад ной з га лоў ных па дзей го да. У са мой шко ле пра вод зяць 

тыд ні пра ва вых ве даў, ад зна ча юць тэ ма тыч ныя свя ты, ар га ні зоў ва юць су стрэ-

чы з прад стаў ні ка мі роз ных пад раз дзя лен няў мі лі цыі, ве тэ ра на мі.

І гэ та ра бо та пры но сіць свае ста ноў чыя вы ні кі. Як ад зна чыў на чаль нік ін-

спек цыі па спра вах не паў на лет ніх Фрун зен ска га РУ УС г. Мін ска пад пал-

коў нік мі лі цыі Сяр гей КАР ПО ВІЧ, пра ва па ру шэн ні ся род вуч няў 96-й шко лы 

прак тыч на ад сут ні ча юць. На дум ку пад пал коў ні ка мі лі цыі, іні цы я ты ву не аб ход-

на раз ві ваць і пад трым лі ваць, бо са мі пад лет кі не толь кі імк нуц ца быць пры-

стой ны мі гра ма дзя на мі, але і па да юць доб ры прык лад сва ім ад на год кам.

Пад час цы ры мо ніі пры няц ця ў пра ва ве ды школь ні кі атры ма лі свае пер шыя 

шэў ро ны. Пры сут ныя на свя це ве тэ ра ны мі лі цыі вы ка за лі га тоў насць па дзя ліц-

ца не аб ход ным во пы там і над зею, што мно гія з вуч няў у бу ду чы ні па поў няць 

шэ ра гі су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў. І аб са лют на ўсе, хто ка заў він-

ша валь нае сло ва, сы хо дзі лі ся на дум цы, што га лоў нае, каб юныя пра ва ве ды 

вы рас лі год ны мі людзь мі



У ста лі цы ад бы ла ся Спар та кі я да 

на ву чэн цаў ка дэц кіх вучылішчаў, 

спе цы я лі за ва ных лі цэ яў, 

УА «Мін скае су во раў скае ва ен нае 

ву чы лі шча» па служ бо ва-пры клад ных 

і ма са вых ві дах спор ту, пры све ча ная 

Дню бе ла рус кай мі лі цыі. Сё ле та 

ме ра пры ем ства прай шло дру гі раз.

У гэ тым го дзе ў спа бор ніц тве ўдзель ні ча лі 

11 ка ман даў з усёй Бе ла ру сі. Тры дні юна кі 

змагаліся ў ці ры, у спарт за ле, на фут боль ным 

по лі і ў ба сей не. Хлоп цы да ка за лі сваю доб рую 

фі зіч ную пад рых тоў ку, вы кон ва ю чы нар ма ты-

вы кан ды да таў у май стры спор ту.

— Мы не ад на ра зо ва ра бі лі ўсё, каб спорт 

стаў ма са вым у Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў 

і ў ка дэц кіх ву чы лі шчах. Ён вы цяс няе ўсё на-

нос нае, не па трэб нае з жыц ця і дае са мае 

га лоў нае — зда роўе! — ад зна чыў мі ністр 

унут ра ных спраў Ігар ШУ НЕ ВІЧ. — Хлоп цы, 

з ад на го бо ку, спа бор ні ча юць, з дру го га — на-

бы ва юць но выя зна ём ствы, з'яў ля ец ца во пыт, 

зда ро вая кан ку рэн цыя.

Як па дзя ліў ся кі раў нік ве дам ства, ён «хва-

рэў» за страль бу, а яго аса біс ты рэ корд у гэ-

тым ві дзе, па стаў ле ны пад час ву чо бы ў Ака дэ-

міі МУС, — 91 ач ко. З та кім жа вы ні кам з рук 

мі ніст ра за па вет ны ме даль атры маў Вік тар 

Дзюў ба наў, прад стаў нік ка ман ды Мінск ага 

су во раў ска га ва ен на га ву чы лі шча, які за няў 

дру гое мес ца. «Брон зу» ўзяў Ві таль Са ла вей 

са Спе цы я лі за ва на га лі цэя МУС — 78 ач коў, 

пе ра мож цам з вы ні кам у 92 ач кі стаў су во ра-

вец Мі ха іл Лу ка шэ віч.

На огул, як за ўва жыў га лоў ны суд дзя Спар-

та кі я ды, на мес нік на чаль ні ка га лоў на га 

ўпраў лен ня кад раў МУС пал коў нік мі лі цыі 

Аляк сандр ДА ЛІ ДО ВІЧ, ві ды спор ту, якія ар-

га ні за та ры вы бра лі для спа бор ніц тваў у гэ тым 

го дзе, но сяць пра фе сій ны ха рак тар: кож ны 

су пра цоў нік пра ва ахоў ных ор га наў па ві нен 

умець бе гаць, пла ваць, стра ляць, быць фі зіч на 

раз ві тым і ця га ві тым.

Кур сан ты, якія доб ра ся бе пра яві лі, 

атры ма лі спе цы яль ныя пры зы і дып ло мы. 

Га лоў ны прыз — за па вет ны ку бак лі да ра — 

у ка манд ным за лі ку за ва я ва ла ка ман да 

Мінск ага су во раў ска га ва ен на га ву чы лі шча. 

Дру гое і трэ цяе мес цы за ня лі Ві цеб скае і 

Гро дзен скае аб лас ныя ка дэц кія ву чы лі шчы 

ад па вед на



СВЯТОЧНЫЯ ЎРАЧЫСТАСЦІ
Мі ніс тэр ствам унут ра ных спраў за пла на ва ны 

шэ раг ме ра пры ем стваў

Зме наЗме на  

«Га лоў нае — вы рас ці 
год ны мі людзь мі»

Як прай шла цы ры мо нія пры няц ця ў пра ва ве ды

Спар тыў ныя стар тыСпар тыў ныя стар ты  

ВО ЛЯ ДА ПЕ РА МО ГІ

Ня гле дзя чы на тое, што мінск аму му-

зею мі лі цыі кры ху больш за 30 га доў, 

яму да вя ло ся пе ра жыць ужо тры рэ-

кан струк цыі. Бу дын ку, у якім ён раз мя-

шча ец ца, у 2014 го дзе споў ні ла ся 

100 га доў, і яго вырашылі паднавіць, 

за ад но ма дэр ні за валі і экс па зі цыю. 

І, як ака за ла ся, не пра лі чы лі ся. Му зей 

ад кры лі ле тась на пя рэ дад ні ве ка во га 

юбі лею ве дам ства. За пер шыя тры ме-

ся цы пас ля гэ та га яго на ве да ла больш 

лю дзей, чым ра ней за год. Пра тое, 

якія не ча ка ныя фак ты мож на да ве-

дац ца і якія ці ка выя экс па на ты мож на 

ўба чыць, па бы ваў шы тут, рас ка за ла 

ды рэк тар му зея Мі ніс тэр ства ўнут ра-

ных спраў Ві я ле та СА ЛОД КАЯ.

Са мы сум лен ны шлях ціц 
і ан ты ме даль

Ужо на ўва хо дзе гас цей су стра ка юць пер-

шыя экс па на ты — ка лек цыя сця гоў МУС, 

па чы на ю чы з 1950-х га доў. Усе сця гі ары гі-

наль ныя, у вы гля дзе ко піі прад стаў ле ны толь кі 

су час ны, бо сам ён уяў ляе стра тэ гіч ную каш-

тоў насць.

Са ма экс па зі цыя па чы на ец ца з часоў 

ХVІ ста год дзя. Вя до ма, ка заць аб мі лі цыі ў 

ця пе раш нім ра зу мен ні гэ та га сло ва ў той час 

нель га, але не каль кі ма ла вя до мых фак таў, 

звя за ных з пра цай па пя рэд ні каў су час на га 

МУС, вам аба вяз ко ва па ве да мяць. Да рэ чы, 

лю дзі, якіх на зы ва лі «мі лі цыя», бы лі і ў тыя 

ча сы — та кую наз ву на сі лі пры ват ныя вой скі 

маг на таў, са мы м буй ным з якіх бы ла мі лі цыя 

кня зёў Ра дзі ві лаў. Функ цыю су час ных ахоў-

ні каў пра ва па рад ку вы кон ва лі воз ныя. Пе ра-

вод зя чы на су час ныя па са ды, гэ та быў участ-

ко вы ін спек тар, экс перт-кры мі на ліст, след чы, 

су до вы пры стаў, на та ры ус, кан ва ір і кур' ер у 

ад ной асо бе. Пры гэ тым па са да бы ла вы бар-

най: на збо ры ўсёй шлях ты вы зна ча лі са ма га 

сум лен на га. Пры чым гра шо вую ўзна га ро ду ён 

атрым лі ваў толь кі за рас крыц цё кан крэт ных 

зла чын стваў — ад тых лю дзей, па спра вах якіх 

пра ца ваў, а не за ня сен не служ бы ў прын цы-

пе. Яго за пі сы — «рэ ля цыі», рэ гіст ра ва лі ся ў 

су до вых кні гах. Гэ тыя рэ ля цыі і свед чан ні воз-

на га лі чы лі ся важ кі мі су до вы мі до ка за мі, та му 

служ бо вы пад лог ка раў ся смер цю.

На му зей най ма шы не ча су пе ра мя шча ем-

ся ў ХІХ ста год дзе, тэ ры то рыя Бе ла ру сі ўжо 

ўва хо дзі ла ў склад Ра сій скай ім пе рыі, і яе 

за ко ны рас паў сюдж ва лі ся і на на шы зем лі. 

У Ра сій скай ім пе рыі іс на ва ла ці ка вая па са да, 

якая на зы ва ла ся бу дач нік. Буд ка па трэб на бы-

ла для та го, каб аба ра няц ца ад даж джу ці ад 

сне гу, так са ма яна маг ла вы ка рыс тоў вац ца як 

іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня, ка лі зла чын ца 

быў за тры ма ны ў поз ні час су так. Са зла чын-

ца мі, якія тра пі лі ся на дроб ных кра дзя жах, 

бу дач нік абы хо дзіў ся пра сцей. Ён ад да ваў іх 

у ру кі га ра да во га, які меў паў на моц твы тут жа 

на ма ля ваць ме лам круг на спі не зло дзея, а ў 

кру зе зра біць крыж. Пас ля гэ та га «ме ча най 

шэль ме» ўру ча лі ў ру кі мят лу з бліж няй буд кі і 

ад праў ля лі мес ці брук ка ля мес ца здзяйс нен ня 

зла чын ства.

На буд цы ўста лёў ва лі пра та тып ра дыё стан-

цыі — гуч ны звон, які мог за клі каць на да па мо-

гу ін ша га бу дач ні ка. У той фор ме, якая прад-

стаў ле на ў му зеі МУС, ха дзі лі толь кі бу дач ні кі, 

чыя пра ца бы ла звя за ная з жыц ця дзей нас цю 

ім пе ра та ра — так зва ная за ла тая ро та. У яе 

бра лі толь кі ге ро яў вай ны 1812 го да. Са мае 

ці ка вае, што да ты чы ла ся бу дач ні каў, — гэ-

та пра ві лы іх па во дзін. Яны ста я лі за трыс та 

мет раў адзін ад ад на го і маг лі без праб лем 

прый сці на да па мо гу, на прык лад, каб раз няць 

бой ку. Але зна хо дзіц ца па-за ме жа мі бач нас ці 

буд кі лі чы ла ся па ру шэн нем служ бо вай дыс-

цып лі ны. У му зеі мі лі цыі на па ру хві лін ад чуць 

ся бе ў ро лі бу дач ні ка мо жа лю бы ах вот ны: гэ та 

ад но з са мых па пу ляр ных мес цаў, дзе на вед-

валь ні кі ро бяць фо та на па мяць, да та го ж, ка-

жуць, зна хо дзя чы ся ў буд цы, мож на за га даць 

жа дан не, якое аба вяз ко ва спраў дзіц ца...

Га во ра чы аб Ра сій скай ім пе рыі, нель га абы-

сці ўва гай фі гу ру Пят ра І і яго рэ фор мы. На-

прык лад, кі раў нік дзяр жа вы сам пры ду маў так 

званую ўзна га ро ду «Ме даль за п'ян ства», якая 

ра зам з лан цу гом ва жы ла ка ля вась мі кі ла гра-

маў. За коў ва лі ся ў яе п'я ні цы і дэ ба шы ры па 

не ад на ра зо вым зва ро це ма ці ці жон кі. З гэ тым 

«ме да лём» ха дзі лі ты дзень, ка лі трап ля лі ся 

паў тор на, тэр мін на шэн ня маг лі па доў жыць. 

Але за ўсю гіс то рыю «ўзна га ро джан ня» ні ад-

на го та ко га фак ту не за рэ гіст ра ва на — тыдня 

хапала. Пры гэ тым Пётр І сам рас пра ца ваў і 

сцэ на рый уру чэн ня ме да ля: у яго за коў ва лі 

пад ро гат пры сут ных.

На лбе на пі са на, 
і ёсць ку ды кляй мо па ста віць

Ад нак з па да рож жа ў ча се зноў вер нем ся 

ў ХІХ ста год дзе. Та ды на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

па чы на лі бу да ваць пер шыя ка мен ныя тур мы. 

У Мін ску та кая з'яў ля ец ца ў 1825 го дзе і ў на-

ро дзе атрым лі вае наз ву Пі шча лаў скі за мак. 

Бу ды нак іс нуе да гэ та га ча су і па-

ра ней ша му вы ка рыс тоў ва ец ца па 

сва ім пра мым пры зна чэн ні — за 

ўсю гіс то рыю ён ні ра зу не змя няў 

сва іх функ цый: сён ня ў ім зна хо-

дзіц ца СІ ЗА № 1 ДВП (Дэпарта-

мента выканання пакаранняў) 

МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Па за ко нах Ра сій скай ім пе рыі 

на твар ча ла ве ка, злоў ле на га, 

на прык лад, за кра дзеж, ста ві лі 

кляй мо з над пі сам «Зло дзей». Да 

гэ та га ча су іс нуе фра за «ў яго ж 

на лбе не на пі са на», якая ўзнік ла 

як раз у су вя зі з гэ тай прак ты кай. 

Кляй мом пра бі ва лі ску ру, а ад ту лі-

ны за паў ня лі по ра хам. Та ту і роў ка 

за ста ва ла ся з ча ла ве кам на ўсё 

жыц цё. Ра бі лі не толь кі та кія над пі-

сы, на прык лад, лі та ру «Б» на шча-

ку ста ві лі тым, хто ўзды маў бунт у мес цах зня-

во лен ня або спа сыл ках. Клей маў бы ла вя лі кая 

коль касць, і іс на ва лі зла чын цы, якія «збі ра лі» 

ў ся бе на тва ры да во лі вя лі кую ка лек цыю. 

На ват быў за фік са ва ны вы па дак, ка лі ў па лі-

цэй скае ад дзя лен не да ста ві лі для кляй мен ня 

ча ла ве ка, а ў яго на тва ры скон чы ла ся пус тое 

мес ца, та му ад зна ку яму па ста ві лі на пе рад-

плеч ча. Да рэ чы, ме на ві та ад сюль па хо дзіць 

яшчэ ад на вя до мая фра за — «кляй ма ня ма 

дзе ста віць». Пры гэ тым дзя ку ю чы та кім клей-

мам у Ра сій скай ім пе рыі з'я ві ла ся но вая мо да: 

па ча лі га да ваць чу бы, каб ха ваць па зна кі.

Асоб ная зо на ў му зеі пры све ча на вы дат-

на му сы шчы ку Ар ка дзю Фран ца ві чу Каш-

ко, які ўзна ча ліў ра сій скі вы шук у па чат ку 

ХХ ста год дзя. Ме на ві та пры ім у 1913 го дзе 

на Між на род ным з'ез дзе кры мі на ліс таў ра сій-

скую па лі цыю пры зна лі са май эфек тыў най у 

све це. У гэ ты пе ры яд у Маск ве і Пе цяр бур-

гу рас кры ва ла ся да 80 % зла чын стваў. Пры 

Каш ко бы ла ўве дзе на кар та тэ ка зла чын цаў, 

якая скла да ла ся з трох пунк таў: фа та гра фія 

ў про філь і ан фас, дак ты лас ка піч ныя да ныя і 

ант ра па мет рыч ная карт ка, ство ра ная па сіс-

тэ ме фран цу за Бер тыль ё на. Для яе з да па мо-

гай пэў ных пры ёмаў вы мя ра лі роз ныя част кі 

ча ла ве ча га це ла, якія, як і ад біт кі паль цаў, у 

да рос лым уз рос це ўжо не змя ня юц ца. Ся род 

іх, на прык лад, даў жы ня і шы ры ня га ла вы, 

даў жы ня ме зен ца ле вай ру кі, даў жы ня і шы-

ры ня пра ва га ву ха, шы ры ня ску ла вой кост кі, 

даў жы ня ле ва га пе рад плеч ча і рост у ся дзя-

чым ста но ві шчы. Кар та тэ ка так доб ра да па-

ма га ла ра сій скай па лі цыі ў рас сле да ван ні 

зла чын стваў, што бы ла ўзя тая на ўзбра ен не 

лон дан скім Скот ланд-Яр дам. Ка лі Ар кадзь 

Фран ца віч пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 

эміг ра ваў у Еў ро пу, яго за пра ша лі там на 

служ бу, але ён ад мо віў ся і ства рыў пры ват-

нае дэ тэк тыў нае агенц тва ў Па ры жы. Там ён 

на пі саў свае ме му а ры «На ры сы кры мі наль-

на га све ту цар скай Ра сіі», па на пру жа нас ці 

яны не са сту па юць су час ным дэ тэк ты вам. 

Ча му Ар ка дзю Фран ца ві чу ўдзя ля ец ца та кая 

ўва га ў му зеі МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь? Най-

леп шы сы шчык Ра сій скай ім пе рыі, ці рус кі 

Шэр лак Холмс, як яго на зы ва лі, на ра дзіў ся 

ў бе ла рус кім Баб руй ску. Да рэ чы, яго род ны 

брат так са ма да мог ся вы со ка га ста но ві шча 

ў гра мад стве — ён быў гу бер на та рам Пем-

зы і Пяр мі.

Конь, кас цюм і бяс плат ны 
пра езд ва ўзна га ро ду

На рэш це, мы плаў на па ды шлі да мо ман ту, 

з яко га па чы на ец ца афі цый ны ад лік іс на ван ня 

бе ла рус кай мі лі цыі — 4 са ка ві ка 1917 го да. 

У му зеі мож на ўба чыць за гад аб ства рэн ні 

Мін скай гра ма дзян скай мі лі цыі і пры зна чэн ні 

Мі ха і ла Аляк санд ра ві ча Мі хай ла ва яе пер шым 

ча со вым на чаль ні кам. Тут так са ма зна хо дзіц-

ца фо та зды мак Мі хай ла ва, а дак лад ней, Мі-

ха і ла Ва сі ле ві ча Фрун зэ, які быў зроб ле ны 

ў яго пра цоў ным ка бі не це ў Мін ску. Фрун зэ 

пры ехаў у Бе ла русь у 1916 го дзе пад псеў-

да ні мам — імем сяб ра дзя цін ства, які пра паў 

без вес так у час Пер шай су свет най вай ны. 

Пад псеў да ні мам, та му што ён уцёк са ссыл-

кі, ку ды быў ад праў ле ны цар скі мі ўла да мі па 

па лі тыч ных ма ты вах. Ме на ві та на гэ тае імя 

Фрун зэ атры маў па свед чан не на чаль ні ка Мін-

скай гра ма дзян скай мі лі цыі. Пра быў у Мін ску 

Мі ха іл Ва сі ле віч да каст рыч ні ка 1917 го да.

Тым ча сам мі лі цыя пра цяг ва ла функ цыя-

на ваць. Яна за ня ла бу ды нак дру го га жан-

дарм ска га ўпраў лен ня Мін ска. Збу да ван не 

на скры жа ван ні ву ліц Ва ла дар ска га і Кар ла 

Марк са за ха ва ла ся да гэ та га ча су, ця пер у 

ім раз мя шча ец ца ад но з пад раз дзя лен няў 

дзярж кант ро лю, а на сця не мож на ўба чыць 

ме ма ры яль ную дош ку, якая па цвяр джае, што 

ме на ві та з гэ та га мес ца па ча ла ся гіс то рыя 

бе ла рус кай мі лі цыі.

У 1917 го дзе ўвесь штат мін скай мі лі цыі 

скла даў ся ўся го з 86 ча ла век. Раз гля да ю чы 

агуль нае фо та, лёг ка за ўва жыць, што ўсе 

апра ну тыя па-роз на му: у мі лі цыю на бі ра лі 

пра цоў ных, ся лян і дэ ма бі лі за ва ных сал дат, 

і зра зу ме ла, што пра тое, каб усіх апра нуць у 

адзі ную фор му, у 1917-м і га вор кі не іш ло. Мі-

лі цы я не раў па зна ча лі на ру каў ны мі па вяз ка мі 

з ад па вед ны мі над пі са мі.

Ужо ў 1922 го дзе, па сту па ю чы на служ бу, 

ча ла век пад піс ваў аба вя за цель ствы. За раз 

мы ска за лі б — кант ракт, та му што ў іх га ва ры-

ла ся, што ён бу дзе слу жыць у мі лі цыі не менш 

за адзін год, а з 1925-га — не менш за тры га-

ды. Акра мя та го, су пра цоў нік аба вя заў ся быць 

заў сё ды цвя ро зым, вет лі вым і сум лен ным у 

да чы нен ні да ўсіх гра ма дзян. У да дзе ным кан-

тэкс це пад цвя ро зым ма ец ца на ўва зе не ад-

сут насць ал ка голь на га ап'я нен ня, а ра зум нае 

стаў лен не да та го, што ад бы ва ец ца.

У 1920-я га ды ці ка вай бы ла і сіс тэ ма за ах-

воч ван няў. Так, у му зеі за хоў ва ец ца гра ма та 

аб уз на га ро джан ні кам плек там зі мо ва га аб-

мун дзі ра ван ня. У па да ру нак маг лі ўру чыць 

і хро ма выя бо ты, і су кон ны кас цюм, да дзе-

ся ці год дзя мі лі цыі да ва лі 10 мет раў тка ні ны, 

паў фун та ша ка ла ду, а ў го нар пер ша га 5-га-

до ва га юбі лею 12 ліс та па да 1922 го да бы ло 

аб ве шча на вы хад ным днём для ўся го аса бо-

ва га скла ду мі лі цыі Ві цеб скай гу бер ні. Але, 

ма быць, са мы не звы чай ны па да ру нак быў 

уру ча ны ў 1923 го дзе. На чаль нік рэ чыц кай 

па вя то вай мі лі цыі атры маў у па жыц цё вае ка-

ры стан не жа раб ца па мя нуш цы Ба тый.

Уз на га родж ва лі і паў на вар тас най збро яй. 

За ба раць бу з бас ма ча мі бу ду чы на мес нік 

на чаль ні ка кры мі наль на га вы шу ку Бе ла ру сі 

атры маў маў зер з пры кла дам — сён ня гэ та 

ка лек цый ная рэд касць. Да рэ чы, прык лад ад-

на ча со ва вы кон ваў і функ цыю ка бу ры.

Ад ной з пер шых і са мых га на ро вых уз на-

га род, якая з'я ві ла ся ў Бе ла ру сі ў 1924 го дзе, 

быў ор дэн Пра цоў на га Чыр во на га Сця га БССР. 

Ён пры су джаў ся гра ма дзя нам БССР, якія пра-

яві лі асаб лі вую са ма ад да насць, 

іні цы я ты ву і пра ца ві тасць у вы ра-

шэн ні гас па дар чых за дач у га лі не 

пра мыс ло вас ці, транс пар ту, ар га ні-

за цыі сель скай гас па дар кі і ін шых. 

Над пі сы на ім бы лі на ча ты рох 

у той час дзяр жаў ных мо вах — рус-

кай, бе ла рус кай, поль скай і мо ве 

ідыш. Во сем мі лі цы я не раў бы лі 

гэ тым ор дэ нам уз на га ро джа ны. 

У да да так да яго яны атрым лі ва лі 

што ме сяч ную прэ мію ў 15 руб лёў, 

10—50-пра цэнт ную зніж ку на на ём 

жыл ля, пра ва на па жыц цё вы бяс-

плат ны пра езд на трам ваі, акра мя 

та го, ска ра чэн не на ад ну трэць ста-

жу служ бы для атры ман ня пен сіі. 

У вы пад ку смер ці льго ты на год 

пе ра хо дзі лі на шчад кам пер шай 

чар гі.

На пя рэ дад ні 8 Са ка ві ка нель га не зга даць 

пра жан чын у мі лі цыі. Пры ём жан чын у мі лі-

цыю быў да зво ле ны з 1921 го да. У тэ ле гра ме 

на мес ні ка на чаль ні ка гу берн скай мі лі цыі ад зна-

ча ла ся: «Да зва ляю пры ём на служ бу ў мі лі цыю 

жан чын у якас ці мі лі цы я не рак для вы ка ры стан-

ня пры пе ра тру сах жан чын, якіх за трым лі ва юць 

мі лі цы яй, у ба раць бе з пра сты ту цы яй, ахо ве 

дзі ця чых пры тул каў, мес цаў за клю чэн няў, а 

так са ма пры цяг ва ю чы да куль тур най пра цы ў 

па ста ноў ках ама тар скіх спек так ляў».

Тым ча сам, пе ра хо дзя чы ад ад на го экс па-

на та да ін ша га, за кра на ю чы роз ныя тэ мы, мы 

агле дзе лі толь кі вы ста вач ныя за лы пер ша га 

па вер ха. Тра піць на эк скур сію ў му зей бяс-

плат на мо жа лю бы ах вот ны. Як рас ка за ла 

Ві я ле та Са лод кая, да на ступ на га го да тут па-

він ны з'я віц ца аў ды я гі ды на ча ты рох за меж-

ных мо вах: анг лій скай, ня мец кай, фран цуз-

скай і кі тай скай — за раз пра во дзіц ца вя лі кая 

пад рых тоў чая пра ца. Во пыт Чэм пі я на ту све ту 

па ха кеі 2014 па ка заў, што ту рыс ты ах вот на 

га то выя па зна ваць неш та но вае пра не зна ё-

мую для боль шас ці сфе ру. Да та го ж му зей 

уклю ча ны ў кар ту гос ця, так што без ува гі ў 

пе ры яд пра вя дзен ня Еў ра пей скіх гуль няў ён 

дак лад на не за ста нец ца. Але ды рэк тар му-

зея ак цэн туе ўва гу на тым, што хо чац ца, каб 

аб' ект быў ці ка вы не толь кі пры ез джым, але і 

са мім бе ла ру сам, каб мы на рэш це на ву чы лі ся 

ша на ваць тое, што ў нас ёсць.

Пра цяг агля ду экс па зі цыі шу кай це ў на ступ-

ных вы пус ках



ЗНА ЁМ ЦЕ СЯ: ШЭР ЛАК ХОЛМС З БЕ ЛА РУ СІ
ЧЫМ ПРЫ ВАБ ЛІ ВАЕ МУ ЗЕЙ МУС

А вы ве да е це, што...А вы ве да е це, што...  

Тэ ле гра ма ў ну марТэ ле гра ма ў ну мар  

ПАДЗЯКА ПРАВААХОЎНІКАМ
Па ва жа ныя ка ле гі, да ра гія ве тэ ра ны ор га наў унут ра ных спраў 

і ўнут ра ных вой скаў МУС!

Пры мі це сар дэч ныя і шчы рыя він ша ван ні з Днём мі лі цыі!

Пе ра адо леў шы ве ка вую мя жу, ай чын ная мі лі цыя ўвай шла ў но вае ста год-

дзе не толь кі па рад ны мі шэс ця мі і яр кі мі кан цэр та мі, але і плён най пра цай 

на ка рысць на шай Ра дзі мы і яе на ро да.

У 2017-м ор га ны ўнут ра ных спраў спра ца ва лі па спя хо ва. Вы со кі ўзро вень 

пра ва па рад ку ў кра і не не толь кі за ха ва ны, а па мно гіх на прам ках ума ца-

ва ны, агуль ны гра дус на пру жа нас ці апе ра тыў най аб ста ноў кі па ні жа ны. Яе 

стан свед чыць аб дзейс на сці мер, што пры ма юц ца, у гра ма дзян усё менш 

пад стаў для зва ро ту да вар та вых за ко ну.

Але мы не мо жам да зво ліць са бе стра ціць піль насць. Су пра цоў ні кі мі-

лі цыі і вай скоў цы ўнут ра ных вой скаў МУС па він ны пра цяг ваць ўпэў не на 

кро чыць на пе рад, пра ца ваць на апя рэ джан не, дэ ман стра ваць здоль насць 

су праць ста яць вы клі кам і па гро зам су час нас ці, як гэ та му нас на ву чы лі ве-

тэ ра ны-на стаў ні кі.

У па мя ці на ро да лі ха лец це Вя лі кай Ай чын най вай ны, цяж кі пас ля ва ен ны 

час, Аф га ні стан, чар но быль ская тра ге дыя. Мі лі цыя ўвесь час бы ла са сва-

ім на ро дам, у пер шых шэ ра гах. Пры кла ды ад ва гі і ге ра із му мі лі цы я не раў 

на шчад кі ні ко лі не за бу дуць.

Да ра гія ве тэ ра ны! У пер шую чар гу гэ та ва ша свя та. Усё, ча го да сяг ну лі 

ор га ны ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі, яны да сяг ну лі дзя ку ю чы ва шай упар тай 

пра цы, жа дан ню пе ра даць най леп шыя тра ды цыі ма ла дым су пра цоў ні кам. 

Вы дзе лі це ся з на мі сак рэ та мі май стэр ства, ус па мі на ю чы ўча раш няе — ду-

ма е це пра заўт раш няе, а зна чыць, служ ба дні і но чы пра цяг ва ец ца.

Ця пе раш няе па ка лен не вар та вых пра ва па рад ку га то ва за бяс пе чыць спа-

кой нае і мір нае жыц цё ў кра і не, не пад вес ці сва іх ве тэ ра наў і свой на род. 

Для гэ та га мі лі цыя заў сё ды на вар це.

І гэ та асаб лі ва важ на ў свят ле аб' яў лен ня 2018-га Го дам ма лой ра дзі мы. 

Лю дзі па він ны га на рыц ца кра і най і ра біць усё, каб Бе ла русь бы ла моц най 

і квіт не ю чай. Гэ та знач на для су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў, якія 

зна хо дзяц ца на пе ра да вой ба раць бы са зла чын нас цю і абе ра га юць спа кой 

гра ма дзян.

Па ва жа ныя ка ле гі! Пос пе хаў вам у ва шай ня лёг кай служ бе, моц на га 

зда роўя, шчас ця, пос пе хаў ва ўсіх па чы нан нях. А ва шым род ным і бліз кім — 

яшчэ больш пад стаў га на рыц ца сва і мі аба рон ца мі.

Мі ністр унут ра ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

ге не рал-лей тэ нант мі лі цыі І. А. ШУ НЕ ВІЧ.

4 САКАВІКА — ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ МІЛІЦЫІ

Матэрыялы падрыхтавала Дар'я КАСКО.
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