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Част ка III
— У на шай кра i не бы ло пры-

ня та га на рыц ца, ка лi па паў ня ў -
ся Спiс аб' ек таў гiс то ры ка-
куль тур най спад чы ны. Але час 
ад ча су з'яў ля ец ца iн фар ма цыя 
пра не аб ход насць ска ра чэн ня 
гэ та га спi су. Гэ та азна чае, што 
мы са мi ся бе збяд ня ем. Якую 
па лi ты ку ў да чы нен нi да Спi са 
збi ра ец ца пра во дзiць мi нiс тэр-
ства, як аба ра няць на шы пом-
нi кi? (Вiк тар Ле а нi да вiч, ама тар 
гiс то рыi, Грод на.)

— Па ста не на 20.05.2013 го да 
ў Дзяр жаў ны спiс гiс то ры ка-куль-
тур ных каш тоў нас цяў Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь уклю ча ны 5 532 аб' ек-
ты спад чы ны. Па ста ян на на па ся-
джэн нях Бе ла рус кай рэс пуб лi кан-
скай на ву ко ва-ме та дыч най ра ды 
па пы тан нях гiс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны пры Мi нiс тэр стве куль-
ту ры па зва ро тах юры дыч ных цi 
фi зiч ных асоб раз гля да юц ца пра-
па но вы аб не аб ход нас цi на дан ня 
ма тэ ры яль ным аб' ек там i не ма тэ-
ры яль ным пра яў лен ням твор час цi 
ча ла ве ка ста ту су гiс то ры ка-куль-
тур най каш тоў нас цi, якiм пас ля 
мо жа быць на да дзе ны гэ ты ста-
тус. Сён ня па да ру чэн нi Са ве та 
Мi нiст раў Мi нiс тэр ствам куль ту ры 
су мес на з упраў лен ня мi куль ту-
ры абл вы кан ка маў i Мiнск ага гар-
вы кан ка ма ў мэ тах ка рэк цi роў-
кi iс ну ю ча га Дзяр жаў на га спi са 
пра во дзiц ца пад ра бяз ны ана лiз 
тэх нiч на га ста ну ма тэ ры яль ных 
гiс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас-
цяў на ад па вед насць ха рак та рыс-
ты кам кры тэ ры яў ад бо ру ма тэ ры-
яль ных аб' ек таў i ўмо вам на дан ня 
iм ста ту су гiс то ры ка-куль тур най 
каш тоў нас цi, якiя ўста ноў ле ны 
ар ты ку лам 20 За ко на Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь «Аб ахо ве гiс то ры ка-
куль тур най спад чы ны Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь». Спе цы я лiс там, ад каз-
ным за ахо ву гiс то ры ка-куль тур-
ных каш тоў нас цяў, пра па на ва на 
звяр нуць ува гу на вы яў лен не на-
яў нас цi аў тэн тыч на га ста ну аб' ек-
таў спад чы ны, iх цэ лас нас цi i ўнi-
вер саль на га ха рак та ру з улi кам 
па ла жэн няў Кан вен цыi ЮНЕС КА 
аб ахо ве су свет най куль тур най i 
пры род най спад чы ны, да лу чэн не 
да якой для Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
азна чае не аб ход насць за бес пя-
чэн ня ў дзяр жа ве вы со кiх стан-
дар таў па ахо ве гiс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны.

— Рэ стаў ра цыя аб' ек таў 
спад чы ны — спра ва да ра гая. 
Ме на вi та та му па мыл кi до ра га 

абы хо дзяц ца ўсiм бе ла ру сам. 
Якiя за ха ды збi ра ец ца ра бiць 
дзяр жа ва для та го, каб лепш 
ад соч ваць якасць ра бот на аб'-
ек тах пад час iх пра вя дзен ня? 
(Алесь, сту дэнт, Мiнск.)

— Пра вя дзен не рэ стаў ра цый-
на-ад наў лен чых ра бот на гiс то-
ры ка-куль тур ных каш тоў нас цях 
ажыц цяў ля ец ца на пад ста ве 
рас пра ца ва най пад кi раў нiц-
твам на ву ко ва га кi раў нi ка аб' ек-
та спад чы ны на ву ко ва-пра ект-
най да ку мен та цыi, якая ў ад па-
вед ным па рад ку ўзгад ня ец ца ў 
Мi нiс тэр стве куль ту ры. Згод на 
з за ка на даў ствам аб ахо ве гiс-
то ры ка-куль тур най спад чы ны 
пры пра вя дзен нi ра бот на кож-
ны аб' ект спад чы ны на зна ча ец ца 
на ву ко вы кi раў нiк, якi ажыц цяў-
ляе кi раў нiц тва, у тым лi ку вя дзе 
аў тар скi на гляд за вы ка нан нем 
ра бот i iх якас цi, ня се пер са наль-
ную ад каз насць за рэа лi за цыю 
пры ня тых пра ект ных ра шэн няў. 
Кант роль якас цi ра бот, якiя пра-
вод зяц ца, ажыц цяў ля ец ца так-
са ма iн спек цы я мi Дэ парт амен та 
дзярж буд наг ля ду.

— Што ро бiц ца для пад рых-
тоў кi спе цы я лiс таў у га лi не рэ-
стаў ра цыi?

— Пад рых тоў ку спе цы я лiс таў 
у га лi не рэ стаў ра цыi ажыц цяў-
ля юць Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi-
вер сi тэт куль ту ры i мас тац тваў i 
Бе ла рус кая дзяр жаў ная ака дэ мiя 
мас тац тваў. У БДУ КIМ рых ту юць 
спе цы я лiс таў з 2002 г. па спе-
цы яль нас цi «Дэ ка ра тыў на-пры-
клад ное мас тац тва (рэ стаў ра цыя 
вы ра баў)». Сён ня кан тын гент 
сту дэн таў гэ та га кi рун ку скла дае 
83 ча ла ве кi. Уся го з 2007 г. пад-
рых та ва на 58 та кiх спе цы я лiс таў. 
У БДАМ на мас тац кiм фа куль тэ це 
з 2008 г. вя дзец ца пад рых тоў ка 
спе цы я лiс таў па спе цы яль нас цi 
«Ма ну мен таль на-дэ ка ра тыў нае 
мас тац тва (рэ стаў ра цыя)». Тэр-
мiн на ву чан ня — 6 га доў. У 2011 
го дзе ад быў ся дру гi на бор — 6 
сту дэн таў бюд жэт най фор мы 
на ву чан ня. Уся го сён ня ў Ака дэ-
мii мас тац тваў па гэ тым кi рун ку 
ажыц цяў ля ец ца пад рых тоў ка 14 
сту дэн таў. У 2014 г. у Ака дэ мii 
мас тац тваў пла ну ец ца пер шы 
вы пуск спе цы я лiс таў-рэ стаў ра-
та раў. З улi кам за па тра ба ва нас цi 
кра i ны ў раз на пла на вых спе цы я-
лiс тах ву чэб ная пра гра ма па рэ-
стаў ра цыi ва ўнi вер сi тэ це i Ака-
дэ мii мас тац тваў за ры ен та ва на 
до сыць шы ро ка ў пла не пра фе-
сiй най пад рых тоў кi: рэ стаў ра цыя 

тво раў дэ ка ра тыў на-пры клад но-
га мас тац тва, рэ стаў ра цыя тво-
раў жы ва пi су (стан ко ва га, ма-
ну мен таль на-дэ ка ра тыў на га), 
гра фi кi, скульп ту ры. У якас цi 
вы клад чы каў за пра ша юц ца вя-
ду чыя спе цы я лiс ты На цы я наль-
на га мас тац ка га му зея Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь, На цы я наль най 
ака дэ мii на вук Бе ла ру сi (IМ ЭФ 
iмя К. Кра пi вы) i iн шых уста ноў. 
За ма ца ван не атры ма ных ве даў 
пра цяг ва ец ца пры пра хо джан нi 
ву чэб най i вы твор чай прак ты кi 
ў рэ стаў ра цый ных май стэр нях 
вя ду чых му зе яў кра i ны. Вы пуск-
нi кi-рэ стаў ра та ры ака дэ мii мас-
тац тваў атрым лi ва юць ква лi фi ка-
цыю «Мас так-рэ стаў ра тар».

— Ужо не каль кi га доў Бе-
ла русь га на рыц ца тым, што 
ад наў ля юц ца ста ра даў нiя за-
мкi. Але спе цы я лiс ты i прос-
тыя гра ма дзя не за ўва жа юць, 
што не ўсё дас ка на ла. Ка лi мы 
ба чым «еў ра ра монт» у ста ра-
даў нiм за мку, ла мi нат, шкло па-
ке ты, то ўзнi ка юць пы тан нi: на 
што пай шлi гро шы? А рэ кан-
струк цыя нi бы та за вер ша на, 
аб' ект пры ня ты i ад кры ты для 
лю дзей. Цi пра во дзiць мi нiс-
тэр ства пра вер кi, на што пай-
шлi гро шы? (Ма рыя, Мiнск.)

— Уся ра бо та па рэ стаў ра цыi i 
рэ кан струк цыi зам каў пра во дзiц-
ца ў ад па вед нас цi з дзяр жаў най 
пра гра май «За мкi Бе ла ру сi». I 
сён ня ў гэ тай пра гра ме 38 аб'-
ек таў, якiя пад ля га юць рэ кан-
струк цыi аль бо рэ стаў ра цыi. 
У за леж нас цi ад ста ну кож на-
га з гэ тых аб' ек таў спе цы я лiс-
ты пра па ну юць пра во дзiць на iх 
ад па вед ныя ра бо ты. Без умоў-
на, кож ныя ра бо ты пад ля га юць 
кант ро лю. Не толь кi з бо ку Мi-
нiс тэр ства куль ту ры, але iн шых 
дзяр жаў ных ор га наў: пра ку ра ту-
ра, Ка мi тэт дзяр жаў на га кант ро-
лю. I ў пер шую чар гу Мi нiс тэр-
ства куль ту ры, якое з'яў ля ец ца 
за каз чы кам гэ тых ра бот i якое 
праз пэў ныя ме ха нiз мы, праз на-
ву ко ва-ме та дыч ную ра ду, якая 
iс нуе пры Мi нiс тэр стве куль ту ры, 
праз на ву ко вых кi раў нi коў, якiя 
пры зна ча юц ца на гэ тыя аб' ек ты, 
рэа лi зуе кант роль ную дзей насць. 
Ёсць звест кi i пра тое, што не заў-
сё ды ў ад па вед нас цi з пры ня тым 
пла нам i за га да мi ад бы ва ец ца 
рэ кан струк цыя i рэ стаў ра цыя. 
Але ж мы ўмеш ва ем ся тэр мi но-
ва i гэ тыя праб ле мы вы ра ша ем 
на мес цы.

— Вось ужо трэ цi год мы з 
бо лем у сэр цы на зi ра ем за тым, 
як рэ стаў ру ец ца наш Лiд скi за-
мак. Рэ стаў ру юць яго не пра фе-
сi я на лы, а звы чай ныя бу даў нi кi. 
Яны прос та за ляп ля юць дзiр кi 
цэ мен там, мар ну юць на шу гiс-
то ры ка-куль тур ную спад чы ну. 
I гэ та пра цяг ва ец ца ўжо да во лi 
доў га. Ка лi ж мы ўсё-та кi па ба-
чым наш ад ноў ле ны пры го жы 
за мак i ў якiм вы гля дзе? (Ве ра-
нi ка, г. Лi да.)

— Дзя куй за пы тан не. Яно 
больш кан крэт нае, i я ха цеў бы 
па пра сiць ад ка заць на яго на-
чаль нi ка ўпраў лен ня па ахо ве 
гiс то ры ка-куль тур най спад чы ны i 
рэ стаў ра цыi Iга ра Чар няў ска га.

Iгар Чар няў скi: Вы ўзня лi 
са праў ды ак ту аль нае пы тан не. 
Нам з Мi нiс тэр ствам куль ту ры 
да вя ло ся i ў мi ну лым, i ў па за-
мi ну лым го дзе не адзiн раз бы-
ваць у Лiд скiм за мку i вы ра шаць 
ней кiя дыс ку сiй ныя пы тан нi. Не 
толь кi па сце нах, якiя за ха ва лi-
ся i якiя не ка лi бы лi ад ноў ле ны. 
Але i па на паў нен нi са мо га зам-
ка. Зда ец ца, знай шлi агуль ную 
мо ву з бу даў нi ка мi (да рэ чы, гэ-
та Лiд скi трэст, упраў лен не яко-
га зна хо дзiц ца як раз на су праць 
зам ка). Ця пер па на шым бу даў нi-
чым за ка на даў стве ня ма лi цэн зii 
ме на вi та для пра цы на аб' ек тах, 
што ўяў ля юць са бой гiс то ры ка-
куль тур ную каш тоў насць. Ёсць 
агуль на бу даў нi чая лi цэн зiя, i 
гэ ты трэст та кую лi цэн зiю мае. 
На коль кi бу даў нi кi ўме юць гэ тую 
пра цу вы кон ваць... Да вя ло ся з 
iмi вель мi шмат па пра ца ваць, 
каб на ву чыць клас цi га тыч ную 
му роў ку. Усё вы ра ша ец ца па сту-
по ва, бо i не кож ны рэ стаў ра тар 
мо жа ад ра зу гэ та ра бiць. Я па-
мя таю 1970-1980-я га ды, ка лi по-
бач з бу даў нi ка мi заў сё ды ста-
яў ар хi тэк тар i ву чыў ра бо ча га. 
I толь кi праз 2 га ды, мо жа быць, 
яны ста на вi лi ся рэ стаў ра та ра-
мi. Што да ты чыц ца зам ка, там 
ёсць за пла на ва ныя ме ра пры ем-
ствы — гэ та ўсё за фiк са ва на на 
па пе ры. Гэ тыя па пе ры ёсць i ў 
Мi нiс тэр стве куль ту ры, i ў за каз-
чы ка (упраў лен не ка пi таль на га 
бу даў нiц тва Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма), i ў Лiд скiм рай вы кан-
ка ме. Мы па вiн ны адзiн ад на го 
пад трым лi ваць. Толь кi так да за-
пла на ва най да ты зда чы зам ка ў 
2014 го дзе мы змо жам пры вес цi 
яго ў на леж ны стан. На бу ду чы 
год пла ну ец ца кан чат ко вы ўвод 
зам ка, усiх бу дын каў, му зе фi-
ка цыя. Каб не толь кi ў ве жу, як 
сён ня, мож на бы ло зай сцi, але i 
на пад во рак, экс кпа зi цыю па гля-
дзець, па ся дзець у ка вяр нi, якая 
так са ма з'я вiц ца на тэ ры то рыi 
зам ка. Я ха чу ска заць яшчэ, што 
на ра каць толь кi на ця пе раш нiх 
бу даў нi коў не вы па дае, бо зра бiў 
для ся бе ней кае ад крыц цё. Ка лi 
за мак быў пад лi тоў скай да хоў-
кай, якую па кла лi ў 1980-я га ды, 
вон ка ва ўсё бы ло нар маль на. 
Але прай шоў час, трэ ба бы ло 
мя няць крок вы. Ка лi зня лi да хоў-
ку, то ака за ла ся, што не ка то рыя 
мес цы да во лi не пры гляд ныя. Лiд-
скi за мак — даў га буд. I на шы па-
пя рэд нi кi так са ма на ра бi лi шмат 
бра ку. Сён ня мы ра зам па вiн ны 
пры вес цi гэ та ўсё да ла ду.

— Ха чу вы ка заць аса бiс-
тае мер ка ван не i сва iх сяб роў 
на конт та го, што ў Мiн ску ад-
бы ва ец ца з ар хi тэк ту рай. На-
прык лад, на фо не Тра ец ка га 

прад мес ця ўзве дзе ны гма-
хi, якiя псу юць увесь вы гляд. 
Дру гi прык лад — аў та вак зал 
Мас коў скi. Ён так са ма, хоць 
па бу да ва ны ня даў на, лi чыц ца 
са праў ды цi ка вым пом нi кам 
ар хi тэк ту ры. Але, на жаль, мы 
ў хут кiм ча се стра цiм яго. Трэ цi 
прык лад — ва ен ная за бу до ва ў 
ра ё не Трак тар на га за во да. Яна 
вель мi пры го жая, каш тоў ная. 
Але ка жуць, што i над ёй ней-
кая па гро за на вiс ла. Цi мо жа 
Мi нiс тэр ства куль ту ры су мес-
на з гра мад скас цю аба ра нiць 
на шу гiс то ры ка-куль тур ную 
спад чы ну ад iн вес та раў з тоў-
сты мi ка шаль ка мi, якiя пры-
хо дзяць з-за мя жы i на мес цы 
на шай пры га жос цi бу ду юць 
свае шкля ныя гма хi? (Ма ры на 
Пе ра беж кi на, сту дэнт ка.)

— Дзя куй вам за пы тан не, Ма-
ры на. Ка лi ад ка заць ко рат ка, цi 
мо жа Мi нiс тэр ства куль ту ры ра-
зам з гра мад скас цю аба ра нiць, то 
гэ тым мы за раз, без умоў на, i зай-
ма ем ся. Але ж у мя не су стрэч нае 
пы тан не: цi не зда ец ца вам, што 
га доў праз 20-25 тыя ж шкля ныя 
гма хi, як вы ка жа це, i той жа Мас-
коў скi аў та вак зал так са ма бу дзе 
пом нi кам ар хi тэк ту ры, якi бу дзе 
здзiў ляць ужо на ступ ныя па ка лен-
нi? Так што да вай це больш дыя-
лек тыч на па ды хо дзiць да гэ та га 
пы тан ня i шу каць гар мо нiю па мiж 
тым, што бы ло па бу да ва на да нас 
i тым, што бу ду ец ца сён ня.

— Гар мо нiя гар мо нi яй, але 
ж Мас коў скi аў та вак зал зно-
сiц ца, як я ра зу мею...

— Да вай це па ча ка ем ра шэн-
ня па гэ тым аб' ек це.

Iгар Чар няў скi: Мас коў скi аў-
та вак зал не пад па рад ка ва ны Мi-
нiс тэр ству куль ту ры — гэ та раз. 
Па-дру гое, ёсць ге не раль ны план 
го ра да, ёсць ар хi тэк тур ная гра-
мад скасць, якая так са ма за клад-
вае ней кiя кi рун кi раз вiц ця га рад-
ской пра сто ры. Iн шая спра ва, што 
па за ко не аб ар хi тэк тур най дзей-
нас цi (ёсць ад па вед ная па ста но-
ва Саў мi на), та кiя буй ныя пра ек ты 
па вiн ны вы но сiц ца на гра мад скае 
аб мер ка ван не. Але во пыт па ка заў, 
што гра мад скае аб мер ка ван не па 
пы тан нi пла на цэнт раль най част-
кi го ра да Мiн ска пе ра тва ры ла ся 
прос та ў ба зар. Я лi чу, та кiя пы-
тан нi трэ ба вы но сiць на аб мер ка-
ван не пра фе сiй най гра мад скас цi. 
А то ў Са юз ар хi тэк та раў прый шлi 
лю дзi, якiх хва ля ваў iх дом па ад-
ра се Ра ма наў ская Сла ба да, 24. 
Дык ён уво гу ле за ме жа мi гiс та-
рыч на га цэнт ра...

— Але цi мо жам мы паў плы-
ваць на ра шэн не? Цi ўсё ра ша-
юць iн вес та ры, а мы пад па рад-
коў ва ем ся?

— Усё вы ра шае Мi нiс тэр ства 
куль ту ры i гра мад скасць.

Ма тэ ры я лы «пра мой лi нii» 
пад рых та ва лi

Ла ры са ЦI МО ШЫК,
Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

Ба рыс СВЯТ ЛОЎ:

«Я ГЛЯ ДЖУ АП ТЫ МIС ТЫЧ НА 
НА БУ ДУ ЧЫ НЮ НА ШАЙ КУЛЬ ТУ РЫ»
Тэ ле фон не змаў каў га дзi ну — на шы чы та чы вель мi цi ка-
вi лi ся iс на ван нем ай чын най куль ту ры i за ха да мi дзяр жа вы 
па па ляп шэн нi ар га нi за цыi пра цы га лi ны. Та му ў мi нiст ра 
куль ту ры Бе ла ру сi пад час «пра мой лi нii» бы ло шмат пра цы, 
ча сам за вяз ва ла ся раз мо ва, а то i дыс ку сiя. Ад ве дзе на га ча-
су ака за ла ся ма ла, каб ад ка заць яшчэ i на пы тан нi, якiя бы лi 
да сла ныя па пя рэд не. Ад ка зы на най больш важ ныя i цi ка выя 
пы тан нi мы змя шча ем у ма тэ ры я лах «пра мой лi нii» на ста-
рон ках га зе ты.

Прамая лініяПрамая лінія  ��

Ме на ві та пад та-
кой наз вай прай-
шоў ра ён ны кон-
курс на леп шую 
пры ём ную сям'ю 
Ля ха ві чаў і ра ё-
на.

Для кож на га ча ла-
ве ка сям'я — са мае 
га лоў нае ў жыц ці. 
Асаб лі ва гэ та да ты-
чыць дзя цей, якія 
за ста лі ся без апе кі 
баць коў, стра ціў шы 
сваю сям'ю па роз-
ных пры чы нах. Сён-
ня ў на шым ра ё не 
на ліч ва ец ца 80 за мя-
шчаль ных ся мей, з іх 
пры ём ных — 45. Ёсць 
тры дзі ця чыя да мы 
ся мей на га ты пу і 32 
апя кун скія сям'і.

Кон курс пад наз-
вай «Шчас лі вы дом — ка лі дзе ці ў ім» ад бы ваў ся для 
пры ём ных ся мей і дзі ця чых да моў ся мей на га ты пу. 
У пер шым эта пе кон кур су пры ня лі ўдзел больш за 
20 сем' яў. Удзель ні кам не аб ход на бы ло прад ста віць 
«Кні гу жыц ця» дзі ця ці (дзя цей). Так са ма ўліч ва ла ся і 
афарм лен не дзі ця ча га па коя. Чле на мі жу ры бы лі вы-
бра ны 5 ся мей, якія і вый шлі ў дру гі (фі наль ны) этап 
кон кур су, каб па зма гац ца за зван не леп шай. Гэ та 
сям'я Віль ко з вёс кі Кры во шын, Гач ко з вёс кі Ліпск, 
сям'я Ка жа кар з вёс кі Аль хоў цы, Ка ля дзіч з Ля ха-
вічаў, сям'я Куль біц кіх з вёс кі Ма лое Га ра дзі шча.

Дру гі фі наль ны этап кон кур су ад бы ваў ся на ба-
зе Цэнт ра да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі. 
У на мі на цыі «Па зна ём це ся — гэ та мы!» ка ман дам 
па трэб на бы ло «прэ зен та ваць» сваю сям'ю. Тут 
най леп шай ста ла сям'я Гач ко. На мі на цыя «Пе да-
га гіч ная май стэр ня» па тра ба ва ла ад баць коў пра-
яў лен ня іх пра фе сі я на ліз му ў вы ра шэн ні праб лем-
ных сі ту а цый, звя за ных з вы ха ван нем дзя цей. Тут 
леп шай бы ла сям'я Ка жа кар з вёс кі Аль хоў цы. У 
на мі на цыі «Твор чая май стэр ня» «Га на ру ся та бой, 
Бе ла русь!» удзель ні кам бы ло не аб ход на прад ста-

віць на суд кам пе тэнт на га жу ры свае вы ра бы. Вы-
ста ва твор чых ра бот сям'і Куль біц кіх з вёс кі Ма лое 
Га ра дзі шча бы ла пры зна на леп шай.

Ар га ні за цыя бы ла б не маг чы май без удзе лу і фі-
нан са вай пад трым кі Ля ха віц ка га ра ён на га ад дзе ла 
аду ка цыі, БРСМ, ад дзе ла па спра вах мо ла дзі Ля-
ха віц ка га рай вы кан ка ма, кас ме тыч най ганд лё вай 
мар кі Lіv Delano.

Па вы ні ках двух эта паў кон кур су дып лом пер-
шай сту пе ні атры ма ла сям'я Гач ко Яні ны Іо сі фаў ны 
з вёс кі Ліпск. У гэ тай сям'і вы хоў ва юц ца два вель мі 
та ле на ві тыя хлап чу кі. Акра мя та го, ра ней пры ём-
ныя баць кі са дзей ні ча лі вяр тан ню яшчэ ад на го 
хлоп чы ка да род най ма ту лі.

Дып лом дру гой сту пе ні атры ма ла друж ная сям'я 
пе да го га Ка жа кар Ва лян ці ны Юль я наў ны з вёс кі 
Аль хоў цы. Дып ло мам трэ цяй сту пе ні ад зна ча на 
сям'я Куль біц кіх з вёс кі Ма лое Га ра дзі шча.

Тац ця на ГАЎ ДЗІС, пе да гог-псі хо лаг 
Ля ха віц ка га са цы яль на-пе да га гіч на га цэнт ра
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«ШЧАС ЛІ ВЫ ДОМ — 
                КА ЛІ ДЗЕ ЦІ Ў ІМ»

КонкурсКонкурс  ��Ува га!Ува га!  ��

ДА РОС ЛЫХ КУ СА ЮЦЬ ГА ДЗЮ КI...
З кра са вi ка па чэр вень ад уку саў га дзюк па цяр пе лi пя цё ра 
жы ха роў ста лi цы, па ве да мiў за гад чык псi ха ла гiч на га ад-
дзя лен ня баль нi цы хут кай ме ды цын скай да па мо гi Анд рэй 
Бог дан.

Су стрэ чы з яда вi ты мi зме я мi ад бы лi ся ў ля сах на тэ ры то рыi 
Мiн скай воб лас цi. Ця пер усе па цы ен ты пас ля ля чэн ня вы пi са ны.

Ме ды кi на гад ва юць: пры ўку се змяi трэ ба вы цiс нуць або ад-
смак таць з ран кi яд, за фiк са ваць па шко джа ную ка неч насць i 
даць ча ла ве ку шмат пiць. Пас ля ча го да ста вiць па цяр пе ла га ў 
баль нi цу.

КАБ ПА ЗБЕГ НУЦЬ УКУ СУ ЗМЯI, ВЫ КОН ВАЙ ЦЕ НЕ КАЛЬ КI 
ПРОС ТЫХ ПРА ВI ЛАЎ:

— пры па хо дзе ў лес або на ва да ём на дзя вай це гу ма выя бо-
ты;

— угля дай це ся ў тра ву, асаб лi ва на со неч ных участ ках, дзе 
лю бяць грэц ца га дзю кi;

— пры су стрэ чы са змя ёй не ра бi це рэз кiх ру хаў.
Так са ма ўра чы ра яць не ча паць мёрт вых змей, па коль кi яд 

доў га за хоў вае так сiч ныя ўлас цi вас цi.

...А ДЗЯ ЦЕЙ — СА БА КI
За апош нiя два тыд нi амаль удвая па вя лi чы ла ся коль касць 
зва ро таў у 4-ю га рад скую дзi ця чую клi нiч ную баль нi цу 
(ГДКБ) г. Мiн ска па пры чы не ўку саў са бак (да маш нiх i без-
на гляд ных) у скi вiч на-твар ную воб ласць, па ве да мiў га лоў-
ны ўрач ме ду ста но вы Рас цi слаў Фi ла но вiч.

Усе дзе цi, не за леж на ад цяж кас цi атры ма най траў мы, шпi та-
лi за ва ны, пра хо дзяць курс ан ты ра бiч най тэ ра пii — для пра фi лак-
ты кi ша лен ства. Спра ва ў тым, што ан ты ра бiч ны iму наг ла бу лiн i 
ан ты ра бiч ную вак цы ну ўвод зяць у юны ар га нiзм толь кi ва ўмо вах 
ста цы я на ра. Курс ля чэн ня — 30 дзён.

— У на шым ад дзя лен нi ця пер шас цё ра дзя цей (ва ўзрос це 
ад 10 ме ся цаў да 10 га доў), якiх у твар уку сi лi са ба кi, — рас-
ка заў за гад чык ад дзя лен ня скi вiч на-твар най хi рур гii 4 ГДКБ 
Вiк тар Лап коў скi. — Пры па ступ лен нi ўсiм па цы ен там ра ны 
апра ца ва лi. На шчас це, не спат рэ бi ла ся плас тыч ных ад наў-
лен чых апе ра цый.

Ра зам з тым, ад зна чыў В. Лап коў скi, траў мы, атры ма ныя ў 
вы нi ку ўку саў у скi вiч на-твар ную воб ласць, мо гуць быць вель мi 
сур' ёз ны мi — рва ны мi, з дэ фек та мi тка нак тва ру.

У цэ лым, да даў спе цы я лiст, за апош нiя 2 га ды коль касць па цы-
ен таў, якiя звяр ну лi ся ў ад дзя лен не скi вiч на-твар най хi рур гii 4-й 
ГДКБ са скар га мi на ўку сы жы вёл, па вя лi чы ла ся ў 2,5 ра за.

Ура чы ра яць баць кам не губ ляць пiль насць, ка лi ў до ме жы ве 
ча ты рох но гi га да ва нец. Акра мя та го, на га даў га лоў ны ўрач, усе 
да маш нiя жы вё лы па вiн ны быць пры шчэп ле ны су праць ша лен-
ства.

«Мiнск-На вi ны».
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ад куль кры ні ца та кой ідэі — ад пра віц ца ў 
Хель сін кі з Ві цеб ска? Ма ра аб да лё кіх вод ных 
па да рож жах на ра дзі ла ся ў нас яшчэ ў дзя цін-
стве. Па мя та ец ца, збу да ва лі плыт і ад пра ві лі ся 
ў пер шае ў жыц ці ма лень кае вод нае па да рож-
жа. Яшчэ да раз ва лу СССР мы ства ры лі гур ток 
яхт сме наў, — рас каз вае Га рый Сця па наў. — 
Бу да ва лі і вя лі кія лод кі. У пры ват нас ці, Ва ло-
дзя Ко на раў та ды па бу да ваў вя лі кую ях ту. На 
во зе ры Лос ві да яна ха дзі ла. По тым, у 1990-я, 
ады шлі на час ад за хап лен ня: біз не сам па ча лі 
зай мац ца...

Як рас ка заў мой су раз моў ца, пры аб лас ным 
спар тыў ным клу бе «Сэ сін кай» не каль кі га доў 
та му ар га ні за ва лі сек цыю па рус на га спор ту — 
ях тын гу.

— У су сед ніх кра і нах — Ра сіі, ва Укра і не — каб 
за рэ гіст ра ваць са ма роб ную лод ку, трэ ба вель мі 
шмат ча су па трац іць. А ў Ві цеб ску лю дзі, ад каз-
ныя за рэ гіст ра цыю суд наў, з ра зу мен нем ад но-
сяц ца да на ша га за хап лен ня. Бо сва ёй дзей нас цю 
мы агі ту ем за раз віц цё на цы я наль на га па рус на га 
спор ту, — пра цяг вае Га рый Сця па наў. — Коль кі 
ўжо ло дак, яхт мы зра бі лі — не бы ло праб лем 
з рэ гіст ра цы яй. Нам спры я юць ва ўсім. Вось і 
ця пер, ка лі мы зда ва лі эк за мен на пра ва ажыц-
цяў ляць між на род ныя па да рож жы, — вель мі нас 
у ін спек цыі пад трым лі ва лі.

Ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ка за лі ўні каль ны 
да ку мент — між на род нае па свед чан не на пра ва 

кі ра ван ня пра гу лач ным суд нам. Та кіх, як сцвяр-
джа юць ві цеб скія эн ту зі яс ты, у Бе ла ру сі мож на 
па паль цах ад ной ру кі пе ра лі чыць.

Сам жа Ула дзі мір Ко на раў ака заў ся вель мі 
сціп лым ча ла ве кам. Ска заў, што пра цуе ме не-
джа рам у фір ме. Прад ста віў жон ку, якая на бе ра-
зе на зі ра ла за пад рых тоў кай суд на да ад плыц ця. 
А яна, у сваю чар гу, па ве да мі ла аў та ру гэ тых 
рад коў, што наз ва суд на «Вір го-2» у пе ра кла дзе 
ад зна чае «дзе ва». А пад № 2 та му, што ёсць і 
«сяст ра» ях ты — пад № 1. Ча му «Дзе ва»? Та му 
што Ула дзі мір па га ра ско пе дзе ва. Яшчэ ці ка-
ва бы ло па чуць, што іх дач ка Алі на ў дзя цін стве 
двой чы спра ба ва ла свае сі лы... у на цы я наль ным 
ад бо рач ным ту ры дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня». За-
раз ёй 19 га доў, ву чыц ца ў Ві цеб скім ка ле джы 
мас тац тваў — бу ду чы рэ жы сёр. Ця пер вось баць-
ка вы ра шыў «па ка рыць» Еў ро пу сва ім сме лым 
вы пра ба ван нем.

Ула дзі мір рас ка заў, што спа чат ку суд на бу дзе 
іс ці ў бок По лац ка. По тым у Лат віі, спы ніц ца ка ля 
га рад ка Крас ла ва, да лей — Ры га...

— Але цал кам прай сці па ра цэ бу дзе не маг-
чы ма. Ры жа не бу дуць пе ра во зіць мя не це раз 
пла ці ну, бо ГЭС пе ра шка джае ў на шы дні паў-
та рыць зна ка мі ты вод ны шлях. Та му ад лег ласць 
у 100 кі ла мет раў ях та пе ра адо лее на трэй ле ры. 
По тым бу ду рых та вац ца да мар ско га пе ра хо ду, 
пай ду ў бок Та лі на, а з Та лі на ўжо на Хель сін кі. 
Ад туль мой шлях — у бок Хан ка — гэ та за ход ні 
порт Фін лян дыі, да лей уніз — на Со ры на і ўздоўж 
за ход ня га ўзбя рэж жа Фін ска га за лі ва — зноў да 
Ры гі. За тым бу ду штур ма ваць За ход нюю Дзві ну 
су праць плы ні —- па да ро зе ў Ві цебск. Бы ло жа-
дан не з Та лі на іс ці на Пі цер, але ёсць асаб лі вас ці 
па меж на га кант ро лю. Прый шло ся б ка ля 250 кі-
ла мет раў іс ці ад кры тым мо рам, што, у прын цы пе, 
для гэ тай ях ты скла да на.

Па вод ле слоў Ула дзі мі ра, праб лем з атры-
ман нем ві зы ў яго не бы ло. Ар га ні за та ры ця пер 
ужо доб ра вя до ма га між на род на га ту рыс тыч на га 
пра ек та «Бэ ла-Дзві на-Даў га ва» звя за лі ся з ві цэ-
кон су лам Лат віі ў Ві цеб ску і без чар гі вы да лі Ула-
дзі мі ру да ку мен ты — уся го праз 2 тыд ні атры маў 
га да вы «шэн ген».

За пы таў я па да рож ні ка і пра тое, якія сця гі 
бу дуць за ма ца ва ны над суд нам? Ака за ла ся, што 
спа чат ку толь кі наш бе ла рус кі сцяг.

— Ёсць пэў ныя пра ві лы. Пай ду ў вод ны па ход 
згод на з тра ды цы я мі і пра ві ла мі. Пры па ды хо дзе 
ў ін шую кра і ну вы веш ва юць і сцяг кра і ны, ку ды 
за хо дзяць — «гас ця вы», але ён бу дзе зні зу — пад 
на цы я наль ным — ума цоў ва ец ца. Ёсць на бор це 
суд на і над піс, што яно з Ві цеб ска. Рэ кла ма ваць 
бу ду і наш спар тыў ны клуб — ка жа Ула дзі мір. — 
Ця пер я, ба дай, у ста не як пе рад пер шым скач ком 
з па ра шу там. Трэ ба ад мо віц ца ад дур ных ду мак. 
Так, я бу ду пер шым, хто прой дзе ўвесь шлях да 
Бал ты кі. Гэ та — вя лі кая ад каз насць. На коль кі 
ве даю, на плы тах і ра ней ха дзі лі па За ход няй 
Дзві не, але толь кі да мя жы. Спа дзя ю ся, што пад 
бе ла рус кім сця гам уда ла прай ду праз 3 кра і ны.

Не мог не за пы таць пра ха рак та рыс ты кі ях-
ты. Яна мо жа ха дзіць пад вет ра зем і з вы ка ры-
стан нем ма то ра. Даў жы ня ях ты — 5 мет раў, 1,8 
мет ра — шы ры ня, во да змя шчэн не — ка ля 500 
кі ла гра маў, ка лі яна цал кам за гру жа на. «Па сад-

ка» ў ва дзе — да 40 сан ты мет раў. Хут касць пры 
нар маль ным вет ры — да 12 кі ла мет раў у га дзі ну. 
А ка лі лі чыць у «вуз лах» — да 6, а нар маль ная 
хут касць — 4-5 вуз лоў.

Што дня Ула дзі мі ру прый дзец ца пе ра адо лець 
ка ля 100 кі ла мет раў. Гэ та фак тыч на ін ды ві ду аль-
ная гон ка, а не эк скур сій нае пла ван не. Спарт-
смен, да рэ чы, ска заў, што ўзяў з са бой у да ро-
гу. «Ёсць на суд не не вя лі кая га за вая пліт ка, каб 
ку ха рыць — бу ду зай мац ца гэ тым у асноў ным 
ра ні цай, пе рад чар го вым эта пам па хо ду, на бе ра-
зе. Пры га та ваў стра ву — і ў тэр мас. На рыж скім 
узбя рэж жы пра сцей, бо там шмат яхт-клу баў, 
ры ба лоў ных гас па да рак, дзе заў сё ды мож на спы-
ніц ца. У нас жа па куль што — ра ка ды і ўсё».

Хо чац ца шчы ра па жа даць Ула дзі мі ру доб ра га 
шля ху!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та Вік тара НІ КА ЛА ЕВА.

З ВІ ЦЕБ СКА Ў ХЕЛЬ СІН КІ. 
НА СА МА РОБ НАЙ ЯХ ЦЕ

Ула дзі мір Ко на раў на борце «Вірго-2».Ула дзі мір Ко на раў на борце «Вірго-2».

Бяс пе каБяс пе ка  ��

Па спі, су сед-кі роў ца, 
а по тым руль тры май

Дзяр жаў та інс пек цыя вы ка за ла за не па-
ко е насць ад нос на да рож ных зда рэн няў 
з цяж кі мі на ступ ства мі, удзель ні ка мі якіх 
з'яў ля юц ца гра ма дзя не ін шых дзяр жаў, як 
пра ві ла, на шы су се дзі, — ра сі я не, укра ін цы, 
па ля кі і лі тоў цы. Апош нім ча сам коль касць 
та кіх ДТЗ па вя лі чы ла ся.

— Толь кі за мі ну лыя вы хад ныя ад бы лі ся тры 
да рож на-транс парт ныя зда рэн ні з удзе лам так 
зва ных «тран зіт чы каў», у вы ні ку ча го за гі ну лі 
тры ча ла ве кі і сем атры ма лі ра нен ні, — па ве да-
мі лі ва УДАІ МУС. — У Круп скім ра ё не за гі нуў 
ура джэ нец Ар ме ніі, жы хар Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
аў та ма шы на яко га су тык ну ла ся з гру за ві ком, што 
ста яў на пра вай уз бо чы не. У Сма ля віц кім ра ё не 
аў то гра ма дзя ні на Укра і ны су тык ну ла ся з аў та-
ма бі лем, які ру хаў ся ў спа да рож ным на кі рун ку. 
Кі роў ца-бе ла рус па тра піў у баль ні цу, а яго па-
са жыр ка за гі ну ла. У Чэ ры каў скім ра ё не аў то, за 
ру лём яко га зна хо дзіў ся ўра джэ нец Уз бе кі ста на, 
гра ма дзя нін Ра сіі, пры вы ка нан ні аб го ну су тык-
ну ла ся з су стрэч ным аў та ма бі лем, у вы ні ку ча го 
ва дзі цель атры маў смя рот ныя траў мы, а яшчэ 
шэсць ча ла век бы лі шпі та лі за ва ны.

За пяць ме ся цаў гэ та га го да ў 79 да рож на-
транс парт ных зда рэн нях па ві не кі роў цаў тран-
зіт ных транс парт ных срод каў за гі ну лі 16 ча ла век, 
што на 15 пра цэн таў больш, чым ле тась. 93 ча-
ла ве кі атры ма лі ра нен ні.

— На ава рый насць уплы вае не за ха ван не кі роў-
ца мі рэ жы му пра цы і ад па чын ку, — кан ста ту юць 
у Дзяр жаў та інс пек цыі. —  Леп шы спо саб па пя рэ-
дзіць за сы пан не пры кі ра ван ні — гэ та па спаць у 
гас ці ні цы, на спе цы яль на аб ста ля ва ных пля цоў-
ках, прос та ў сва ім аў та ма бі лі, спы ніў шы ся за 
ме жа мі да ро гі. Да рэ чы, пад час се зо ну вод пус каў 
гэ тыя рэ ка мен да цыі ак ту аль ныя і для на шых гра-
ма дзян, якія ад праў ля юц ца ў лет нія па да рож жы на 
аса біс тым транс пар це на знач ныя ад лег лас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ЗдарэнніЗдарэнні  ��

Га рый Сця па наў.Га рый Сця па наў.

Муж чын да ста лі 
з на зі раль на га ка ло дзе жа

Уве ча ры го мель скім вы ра та валь ні кам па-
ве да мі лі, што ў го ра дзе на Рэ чыц кай ша шы 
ў ле са па ла се по бач з пры пын кам «Со неч-
ны» ў на зі раль ны ка ло дзеж цеп ла тра сы 
ўпаў муж чы на, па трэб на да па мо га.

На мес цы ра бот ні кі МНС уба чы лі ў ка ло-
дзе жы на глы бі ні 2,5 мет ра двух муж чын. Вы-
свет лі ла ся, што ма лод шы з іх, 30-га до вы, бу-
ду чы на пад піт ку, упаў у ка ло дзеж, а ста рэй шы 
55-га до вы, спра бу ю чы яму да па маг чы, спус ціў-
ся ту ды ж, а вось вы брац ца ўжо не змог. Пас ля 
агля ду ўра ча мі ма лод шы з муж чын з па пя рэд-
нім ды яг на зам «за кры тая чэ рап на-маз га вая 
траў ма» быў да стаў ле ны ў баль ні цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Эк ска ва тар пе ра ку ліў ся 
на аў та ма біль

На аў та да ро зе Сян но — Бе шан ко ві чы — 
Уша чы ра ні цай пе ра ку ліў ся эк ска ва тар 
пад час яго транс пар ці роў кі на тра ле. Эк-
ска ва тар упаў на лег ка вое аў то, якім кі ра-
ва ла жан чы на.

— Гэ та ад бы ло ся ка ля 10 га дзін ра ні цы ка ля 
вёс кі Чар ствя ды. Трал, на якім вез лі эк ска ва тар, 
быў пры чэп ле ны да аў та ма бі ля «МАЗ», — па-
ве да мі лі ў Ві цеб скім аб лас ным упраў лен ні па 
над звы чай ных сі ту а цы ях. — Эк ска ва тар мар кі 
Э-304 упаў з тра ла на аў та ма біль «Су зу кі-Аль-
та», якім кі ра ва ла жы хар ка На ва по лац ка. У вы-
ні ку жан чы на бы ла за бла кі ра ва на ў аў та ма бі лі. 
Вы ра та валь ні кі з вы ка ры стан нем гід раў ліч на га 
ава рый на-вы ра та валь на га ін стру мен ту вы цяг-
ну лі з аў та ма бі ля кі роў цу. Бры га дай хут кай ме-
ды цын скай да па мо гі жан чы на, якая атры ма ла 
шмат лі кія пе ра ло мы, бы ла да стаў ле на ва Ушац-
кую цэнт раль ную ра ён ную баль ні цу.

Су пра цоў ні ка мі ДАІ Ушац ка га ра ён на га ад-
дзе ла ўнут ра ных спраў па фак це ДТЗ пра во-
дзіц ца пра вер ка.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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(Заканчэнне. Пачатак ў нумарах за 14 і 18 чэрвеня.)


