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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.37 21.45 17.08
Вi цебск — 4.18 21.43 17.25
Ма гi лёў — 4.27 21.35 17.08
Го мель — 4.33 21.22 16.49
Гродна — 4.54 21.58 17.04
Брэст    — 5.04 21.50 16.46

Iмянiны
Пр. Іларыёна, Іоны.
К. Сільвіі, Юльяны, Гервазія, 
Марцэля, Пратасія, Рамуальда.

Месяц
Першая квадра 16 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна.
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Па га ры зан та лi: Та по ля. Ба раз на. Аман. Трон. Вяз. 
Лi па. Каа. Па яц. Ях та. Мор. Квас. Сяб ры на. Зад. Пi ла. 
Арал. Га ма. Указ ка. Ка пыл. Тры бун. Но та. Аб ла ва. 
Ка на. Кар. Ста так. Крот. Ка ме ра. Явар. Апень ка. Кар-

цi на. Па вер ты ка лi: Ча со пiс. Да кор. Вяр ба. Мат. Апак. 
Мы за. Аба кан. Iко на. Улар. Якар. Ра док. Ка мяк. Мо ва. 
Ад лер. Ева. Бра ня. Од ра. Зух. Арк. «Атас». Факт. Па-
зы ка. Кла вiр. Бат. Ла гу на. Каш тан. Вал. На крыў ка.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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— Лё ха, пой дзеш з на мi гу ляць?
— Не, я за пад руч нi кi сеў! Вы ра шыў 

усе «хвас ты» ва ўнi вер сi тэ це хут чэй 
здаць!

— Ча го так?
— Ды з'ез дзiў да бра та на пры ся гу... 

Хто на ле цi шчы не пра ца ваў, той 
за да валь нен ня з-за яго ад сут нас цi не 
ацэ нiць.

У су дзе:
— Рас тлу мач це, ча му вы раз во дзi це-

ся?
— Та му што ажа нi лi ся...

«Ся мё ра ад на го не ча ка юць», — ска-
за лi мед сёст ры i па ча лi апе ра цыю без 
хi рур га.

Су свет ны дзень дзi ця ча га фут бо ла. Аб ве шча ны Дзi-
ця чым фон дам ААН (ЮНI СЕФ) i Мiж на род най фе дэ ра-
цы яй фут боль ных аса цы я цый (ФI ФА) з мэ тай пры цяг-
нен ня ўва гi су свет най гра мад скас цi да праб лем дзя цей 
i пра па ган ды зда ро ва га ла ду жыц ця ся род мо ла дзi. У 
гэ ты дзень у роз ных кра i нах све ту пра вод зяц ца ад па-
вед ныя спар тыў ныя ме ра пры ем ствы.

1763 год — на ра дзiў ся Мi ка лай Воль скi, дзяр-
жаў ны дзе яч Рэ чы Па спа лi тай, пуб лi цыст, 

па эт, пе ра клад чык. Ву чыў ся ў Га лоў най шко ле ВКЛ у 
Вiль нi. Па рэ ка мен да цыi рэк та ра М. Па чо бу та-Ад ля-
нiц ка га па сту пiў на пра цу бiб лi я тэ ка рам у зна ка мi тую 
Шчор саў скую бiб лi я тэ ку Iа хi ма Храп то вi ча. Паз ней пе-
ра ехаў у Бе ла сток. У 1788-1792 га дах быў па слом на 
Ча ты рох га до вым сой ме. Аў тар вер шаў-па не гi ры каў, 
не апуб лi ка ва ных ме му а раў аб апош нiх га дах кi ра ван ня 
Ста нi сла ва Аў гус та Па ня тоў ска га, пе ра кла даў Вер гi лiя, 
Ба мар шэ. Па мёр у 1802 го дзе.

1917 год — па пра па но ве ва ен на слу жа чай Ма-
рыi Бач ка ро вай быў сфар мi ра ва ны жа но чы 

«ба таль ён смер цi». У зва ро це Мас коў ска га жа но ча га 
са ю за га ва ры ла ся: «Нi адзiн на род у све це не да хо дзiў 
да та кой гань бы, каб за мест муж чын-дэ зер цi раў iш лi 
на фронт сла быя жан чы ны. Жа но чая раць бу дзе тою 

жы вою ва дой, якая пры му-
сiць стра пя нуц ца рус ка га 
во ла та». Бы лi сфар мi ра ва-
ны два жа но чыя пя хот ныя 
«ба таль ё ны смер цi» i не-
каль кi ка манд. У iх увай шло 
больш за тры ты ся чы жан-
чын. Адзiн з гэ тых ба таль ё-
наў апы нуў ся ў лi ку апош нiх 
аба рон цаў Ча со ва га ўра да 
ў днi Каст рыч нiц кай рэ ва лю цыi ў Пет ра гра дзе.

1955 год — на ра дзiў ся Ана толь Iва на вiч Нiч ка-
саў, бе ла рус кi ар хi тэк тар, мi нiстр ар хi тэк-

ту ры i бу даў нiц тва. У 1994 го дзе — га лоў ны ар хi тэк-
тар Мiн ска. Асноў ныя пра цы: генп лан г. Баб руй ска, 
рэ кан струк цыя цэнт ра Шклова Ма гi лёў скай воб лас цi, 
жыл лё вы комп лекс «Алiм пiй скi» па пра спек це Пе ра-
мож цаў у Мiн ску i iн шыя. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii 
Бе ла ру сi (1998).

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сi:

Будзь сме лым, як ве цер, як во ля са ма!
Знай, сме лых не чэ пiць нi крыў да, нi цьма!
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Кi роў ца фу ры з Вi цеб ска «кi нуў» гра-
ма дзя нi на Та джы кi ста на на 64 мiль ё ны 
руб лёў, па ве дам ляе ад дзя лен не iн фар-
ма цыi i гра мад скiх су вя зяў УУС Гро дзен-
ска га абл вы кан ка ма.

43-га до вы даль на бой шчык, якi ад рэ ка мен да-
ваў ся прад пры маль нi кам з Вi цеб скай воб лас цi, 
вый шаў на гра ма дзя нi на Та джы кi ста на (ён па ста-
ян на пра жы вае ў Грод не) з пра па но вай пе ра пра-
даць у Ра сiю па вы гад най ца не буй ную пар тыю 
буль бы. Ад та джы ка па тра ба ва ла ся толь кi са-
браць не аб ход ную пар тыю, а ас тат няе «прад пры-
маль нiк», маў ляў, бя рэ на ся бе. I як толь кi рэа лi зуе 

та вар — пе рад асць гро шы. Зла мыс нiк раз лiч ваў, 
што пас ля афе ры яго нi хто не зной дзе — на ват 
спе цы яль на на быў для зно сiн з «кам пань ё нам» 
тэ ле фон i сiм-кар ту, ад якiх па зба вiў ся, як толь кi 
за ехаў у Ра сiю. Акра мя та го, ка рыс таў ся на сва-
ёй фу ры ну ма рам, якi быў укра дзе ны з iн ша га 
аў та ма бi ля. Што да ты чыц ца па цяр пе ла га, то ён 
спа чат ку не хва ля ваў ся, i толь кi зра зу меў шы, што 
яго пад ма ну лi, звяр нуў ся ў мi лi цыю. Мах ляр ства ў 
буй ным па ме ры рас кры лi апе ра тыў нi кi Каст рыч-
нiц ка га рай ад дзе ла мi лi цыi г. Грод на.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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НЕ ПРАД ПРЫ МАЛЬ НIК, А МАХ ЛЯР

«У Джа рыл гац кім за лі ве 
асаб лі ва не па пла ва еш»

Ноч у цяг ні ку «Кі еў-Ні ка ла еў», ад-
туль па ру га дзін аў то бу сам — і мы ў ку-
рорт ным рай цэнт ры Ска доўск. Раз мяс-
ці лі жур на ліс таў у гас ці ні цы «Таў рыя». 
Праў да, гэ та да лё ка не са мы бюд жэт ны 
ва ры янт. Мно гія ту рыс ты ад да юць пе-
ра ва гу жыл лю ў пры ват ным сек та ры. 
Пры вя лі кім жа дан ні там мож на знай сці 
пры ту лак на ват за сім ва ліч ныя 30 ты сяч 
у су ткі. Вя до ма ж, чым блі жэй да мо ра, 
тым да ра жэй.

Па куль ад ны пас ля доў гай да ро гі 
пры ма лі душ, ін шыя, каб не мар на ваць 
час, па мча лі зна ё міц ца з мо рам. Аку-
нуц ца ж у ім ад ва жы лі ся толь кі са мыя 
сме лыя з на шай дэ ле га цыі. Усю ах во ту 
ад біў не пры ем ны пах... Ра бо чыя, якія 
акуль тур ва лі бе ра га вую тэ ры то рыю, 
ска за лі, што ва ўсім ві на ва тыя во да-
рас ці... Маў ляў, пры яз джай це паз ней 
— па чыс цім мо ра і ва да не бу дзе та кой 
мут най. Апя рэдж ва ю чы, ска жу: у дру гім 
мес цы, ку ды мы тра пі лі пад час эк скур-
сіі па дзі ця чым азда раў лен чым лет ні ку 
«Аў ро ра», не пры ем на га па ху не ад чу лі. 
Але і там мо ра бы ло так са ма да лё ка не 
крыш таль на чыс тым.

«Аку ні це ся, не бой це ся, — ма хае 
ру кой з ва ды не зна ём ка, якая, пэў на, 
па спе ла пры кме ціць на шу раз губ ле-
насць. — Хоць дно і не вель мі пры ем-
нае, бо шмат во да рас цяў, але за тое як 
ка рыс на!».

Жы хар ка Ска доў ска пры зна ла ся, 
што мяс цо выя жы ха ры сю ды па куль 
і но су не па каз ва юць. «Не цэ няць та-
го, што ма юць, — уз ды хае. — А я ста-
ра юся на мо ра што дзень пры хо дзіць. 
Бо як па ду маю, што лю дзі 
едуць сю ды за ты ся чы кі ла-
мет раў, за вя лі кія гро шы... 
А ў нас жа ўсё пад бо кам, ды 
яшчэ і бяс плат на. Праў да, 
тут, у Джа рыл гац кім за лі ве, 
асаб лі ва не па пла ва еш, бо ён 
дроб ны. Та му мы з сяб ра мі 
(і, ве даю, мно гія ту рыс ты так 
ро бяць) на вы хад ныя едзем з 
па лат ка мі на ка та ры на вост-
раў Джа рыл гач. Ён бліз ка, ру-
кой па даць. Там ад кры тае мо-
ра, чыс тыя пяс ча ныя пля жы, 
мі не раль ныя кры ні цы, больш 
за 400 не вя лі кіх са ля вых азёр, 
ста ра даў нія джа рыл гац кія ма-
я кі, На цы я наль ны пры род ны 
парк. Шка да, што вас ту ды 
не ва зі лі!.. Інакш за ста лі ся б 
леп шыя ўра жан ні ад на ша га 
мо ра...

Джа рыл гац кі за ліў не глы-
бо кі: са праў ды, коль кі б не 
ішоў — усё па ка ле на... Та му 
не дзіў на, што Ска доўск ро біць 
стаў ку на ту рыс таў з дзець мі, 
у тым лі ку з чар но быль скай 
зо ны. Апош ніх пры во зяць сю-
ды не столь кі для за баў, коль-
кі па пра віць зда роўе. Для гэ-
та га на Хер сон шчы не ёсць не 
толь кі мо ра і сон ца, але і роз-
ныя ты пы мі не раль ных вод, а 
так са ма ля чэб ныя гра зі. Ка-
жуць, што ра ней гэ ты мі гра зя-
мі свае ра ны за гой ва лі ка за кі. 

А ця пер, па вод ле слоў эк скур са во да, 
імі ле чаць ску ра ныя за хвор ван ні і на ват 
жа но чае бяс плод дзе.

Па ца лу нак дэль фі на
Яшчэ ад ной ці ка він кай Ска доў ска не 

так даў но стаў дэль фі на рый. Там мож-
на не толь кі на ве даць прад стаў лен не з 
дэль фі на мі і мар скі мі ко ці камі, але і за 
асоб ную пла ту прай сці курс дэль фі на тэ-
ра піі. Адзін се анс ме ды ка-псі ха ла гіч най 
рэ абі лі та цыі каш туе ні мно га ні ма ла 
600 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў. Да рэ чы, 
тром жур на ліс там з на шай дэ ле га цыі, 
у тым лі ку і мне, да зво лі лі па зна ё міц ца 
з гэ ты мі доб ры мі жы вё ла мі блі жэй. Два 
кру гі на спі не дэль фі на і па ца лу нак на 
раз ві тан не — і та кое ад чу ван не, што ты 
на ра дзіў ся на но ва.

Край трох мо раў — а тэ ры то рыю Хер-
сон шчы ны амы вае Чор нае, Азоў скае і 
Гні лое (во зе ра Сі ваш) мо ры — сла віц ца 
не толь кі ры бай, але і эка ла гіч на чыс-
тай са да ві ной. Ме на ві та з Хер сон скай 
воб лас ці ў Крым во зяць клуб ні цы, ды ні 
ды ка ву ны, якія вы спя ва юць там на 2 
тыд ні ра ней. Каш ту юць усе гэ тыя ві та-
мі ны ка пей кі, та му асноў ныя вы дат кі на 
ад па чы нак у Ска доў ску пой дуць на да-
ро гу. Акра мя цяг ні ка, ёсць больш да ра гі, 
але і кам форт ны ва ры янт: не так даў но 
ад кры лі ся па вет ра ныя ва ро ты Таў рыі — 
за пра ца ваў Хер сон скі аэ ра порт.

Тым, хто, як і я, не лю біць па сіў-
ны ад па чы нак, на Хер сон шчы не ёсць 
што па гля дзець. Гэ та і бія сфер ны за-
па вед нік «Аска нія-Но ва», і гіс то ры-
ка-за баў ляль ны комп лекс «Зя лё ныя 
ху та ры Таў рыі», і Алеш каў ская пус ты-
ня... Праў да, без улас на га аў та ма бі ля 
зра біць гэ та бу дзе праб ле ма тыч на, 
бо ўсе ці ка выя мес цы зна хо дзяц ца на 
іс тот най ад лег лас ці ад но ад ад на го. 
З дру го га бо ку, па ехаць ва Укра і ну на 
ўлас ным аў то — са бе да ра жэй. Да ро гі 
тут не вель мі. Так што, перш чым ста-
віць пад удар сваю ма шы ну — ты ся чу 
ра зоў па ду май це!

Укра ін ская... пус ты ня
Аб тым, што па між Чор ным мо рам 

і Дняп ром ва Укра і не ёсць пяс ча ныя 
бар ха ны, я на ват і не зда гад ва ла ся. 
Як вы свет лі ла ся, не я ад на...

— На ша пус ты ня — сён ня ад крыц цё 
для ўся го све ту, — ад зна чыў на чаль нік 

ад дзя лен ня На цы я наль-
на га пры род на га пар-
ку «Алеш каў скія пяс кі» 
Юрый ПУ ЛЯ НЕЦ. — Бо 
ра ней гэ та бы ла за кры тая 
тэ ры то рыя. У ча сы СССР 
яна вы ка рыс тоў ва ла ся як 
ва ен ны па лі гон кра ін Вар-
шаў ска га да га во ра. Ка-
лі нех та з вас у ін тэр нэ це 
гля дзеў на «Алеш каў скія 
пяс кі» з вы шы ні пту шы на-
га па лё ту, пэў на, звяр ну лі 
ўва гу, што ўсе азяр цы на 
фо та здым ках пра віль най 
акруг лай фор мы. Гэ та ўсё 
ва рон кі ад бомб.

Пас ля гэ тых слоў коль-
касць ах вот ных іс ці да-
лей іс тот на змен шы ла ся. 
І толь кі са мыя сме лыя 
ру шы лі ўслед за Юры ем 
углыб пус ты ні.

...Юрый, у ад роз нен не 
ад нас, ідзе па жоў цень кім 
пяс ку бо сы... Ка жа, што гэ-
та ка рыс на для ступ няў... 
А мы дзі ву да ём ся, бо пя-
сок га ра чы — гра ду саў 50, 
не менш.

— Гэ та яшчэ не вель мі 
спя кот на. Вось у лі пе ні ці 
жніў ні пя сок так на гра ва-
ец ца, што яй кі мож на сма-
жыць, — усмі ха ец ца наш 
пра ва жа ты.

Алеш каў ская пус ты ня, без умоў на, 
ад роз ні ва ец ца ад Ка ір скай. Ну хоць бы 
тым, што тут ся род пяс ку мож на ўба-
чыць сос ны ды бя ро зы...

— Гэ тая пус ты ня — са праўд ны цуд 
пры ро ды! — ка жа Юрый. — У нас рас-
це тое, што тэ а рэ тыч на не па він на тут 
рас ці. Ну, на прык лад, бя ро за дняп роў-
ская. Ці бе лы грыб... Дзе вы ба чы лі, каб 
гры бы рас лі ў та кой гле бе? А ў нас рас-
туць. Мяс цо выя жы ха ры іх збі ра юць і 
пра да юць на рын ках.

Аказ ва ец ца, ра ней пяс ча ныя бар ха ны 
бы лі са май са праўд най бя дой для мяс-
цо вых жы ха роў. Ка лі ўзні ма лі ся бу ры, то 
пяс ком за но сі ла су сед нія вёс кі. Не вя до-
ма, чым бы гэ та ўсё абяр ну ла ся, ка лі б не 
да ду ма лі ся за са дзіць пус ты ню па пе ры-
мет ры дрэ ва мі. Ка ра ні апош ніх і ўтры ма-
лі бар ха ны ад рас паў сюдж ван ня.

«А вось, гля дзі це, ка зя лец!» — указ-
вае на ад ну з рас лін Ста ні слаў Ула сен-
ка, жур на ліст з Кі е ва, які тут не ўпер-
шы ню. І па чы нае спрыт на рас коп ваць 
пя сок, ад куль не ўза ба ве вы зва ляе доў гі 
ко рань. Уме ла ачы шчае яго і пра па ноў-
вае ад ве даць.

— Ка ра ні ка зяль цоў, па мя таю, яшчэ 
мой дзед збі раў тут, — рас па вя дае 
Юрый Пу ля нец. — За тым су шыў, пе-
ра ці раў — і атрым лі ва ла ся му ка. У га-
лод ныя га ды гэ та бы ло вы ра та ван нем. 
Іх мож на ес ці і сы ры мі, не бой це ся.

Алеш каў скую пус ты ню ўсе ах-
вот ныя мо гуць на ве даць бяс плат на. 
Праў да, Юрый Пу ля нец не вы клю чае, 
што ў перс пек ты ве з ту рыс таў усё ж 
та кі бу дуць браць сім ва ліч ныя гро шы. 
«Ну хоць бы за па вет ра» (усмі ха ец ца). 
Бо па вет ра ў пус ты ні за кошт крым скіх 
сос наў, і са праў ды га ю чае. Пры нам сі, 
як і ў са мім Ска доў ску. Ка жуць, да стат-
ко ва раз на год па ды хаць ім — і ні я кая 
пра сту да ўзім ку не страш ная. Ну што ж, 
прый дзе зі ма — пра ве рым!

На дзея ДРЫ ЛА, фо та аў та ра
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У га лод ныя га ды ко рань ка зяль цу быў вы ра та ван нем.

Укра ін скія на тат кіУкра ін скія на тат кі  ��

СЮР ПРЫ ЗЫ ТАЎ РЫЙ СКАЙ ЗЯМ ЛІ

Тым, хто не лю біць па сіў ны 
ад па чы нак, на Хер сон шчы не 
ёсць што па гля дзець. Праў да, 
без улас на га аў та ма бі ля зра біць 
гэ та бу дзе праб ле ма тыч на, 
бо ўсе ці ка выя мес цы 
зна хо дзяц ца на іс тот най 
ад лег лас ці ад но ад ад на го.

Ра ней гра зя мі Хер сон шчы ны 
свае ра ны за гой ва лі ка за кі. 
Ця пер жа імі ле чаць ску ра ныя 
за хвор ван ні і на ват жа но чае 
бяс плод дзе.

«А ты ўжо вы ра шы ла, дзе пра вя дзеш ад па чы нак?» Ме на ві та гэ тае пы тан-
не ўсё час цей і час цей вы хоп лі вае мой слых з раз моў не зна ё мых лю дзей. 
Ся род най больш па пу ляр ных ад ка заў — Тур цыя, Егі пет, Бал га рыя, ну і, 
без умоў на ж, Крым. Паў вост раў на поўд ні Укра і ны з даў ніх ча соў за па-
тра ба ва ны ў бе ла ру саў. А вось пра між на род ны дзі ця чы мар скі ку рорт 
Ска доўск, пе ра ка на на, ве да юць да лё ка не ўсе...
...Не ве да ла б і я, ка лі б не прэс-тур, які для бе ла рус кіх, ра сій скіх і ўкра ін-
скіх жур на ліс таў зла дзі ла кі раў ніц тва Хер сон скай воб лас ці.

Ле тась i ў пер шым квар та ле 
гэ та га го да пра ва ахоў ны мi ор-
га на мi Вi цеб скай воб лас цi вы-
яў ле на 23 ка руп цый ныя зла-
чын ствы ў сфе ры аду ка цыi. 
Пра ку рор скiя ра бот нi кi ак тыў-
на зай ма юц ца пра фi лак ты кай 
та кiх зла чын стваў.

— У пры ват нас цi, пра ку ра ту-
рай Вi цеб ска ў гар вы кан кам на кi-
ра ва на пiсь мо вая iн фар ма цыя з 
 тлу ма чэн нем па тра ба ван няў ан ты-
ка руп цый на га за ка на даў ства ў пе-

ры яд цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня 
i ўступ ных вы пра ба ван няў. Раз мо ва 
пра за ба ро ну на атры ман не не за-
кон ных уз на га ро джан няў, iн шых вы-
год, пра сут насць ад мi нiст ра цый най 
i кры мi наль най ад каз нас цi, — рас ка-
заў Ан тон Вол каў, стар шы па моч-
нiк пра ку ро ра Вi цеб скай воб лас цi 
па на гля дзе за вы ка нан нем за ка-
на даў ства аб не паў на лет нiх i мо ла-
дзi. — Iн фар ма цыя па па тра ба ван нi 
пра ку ра ту ры ў са мыя ка рот кiя тэр мi-
ны да ве дзе на да ве да ма кi раў нi коў 
уста ноў аду ка цыi, i яны па пя рэ джа-

ны аб не да пу шчаль нас цi па ру шэн-
няў за ко на.

Акра мя та го, пра ку ро ры на мес цах 
пра вя дзен ня эк за ме на цый най кам па нii 
бу дуць за бяс печ ваць на леж ны на гляд 
за вы ка нан нем за ка на даў ства, якое 
рэ гу люе ар га нi за цыю i пра вя дзен не 
цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня, ус туп-
ных iс пы таў пры пры ёме i за лi чэн нi...

Ува га так са ма бу дзе на да дзе на 
ана лi зу скар гаў i за яў, што па сту па-
юць ва ўста но вы аду ка цыi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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Каб не бы ло ка руп цыi ў аду ка цыi
На кантроліНа кантролі  ��
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Еўрапейская «Сахара».


