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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.25 21.06 15.41
Вi цебск — 5.09 21.01 15.52
Ма гi лёў — 5.15 20.56 15.41
Го мель — 5.18 20.46 15.28
Гродна — 5.41 21.20 15.39
Брэст    — 5.48 21.14 15.26

Iмянiны
Пр. ПРАРОКА ІЛЫ, Абрама, 
Аляксандра, Апанаса, Георгія, Івана, 
Кузьмы, Сяргея, Фёдара, Ціхана.
К. Карыны, Марыі, Густава, 
Сцяпана.

Месяц
Апошняя квадра 29 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Блізнят.

 

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л.  ЛАХ МА  НЕН КА, С. ПРОТАС (першы 
на  меснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68, 
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 23.275.  Iндэкс 63850.  Зак. № 3247.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
          1 жніўня 2013 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 
Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ca
ric

atu
ra

.ru
ca

ric
atu

ra
.ru

1781 год — за цвер джа ны герб го ра да Сян но — на зя лё ным по лі дзве пе ра-
кры жа ва ныя за ла тыя ка сы (знак ба гац ця се нам). Час уз нік нен ня го ра да 

губ ля ец ца ў глы бо кай ста ра жыт на сці. У пісь мо вых кры ні цах упер шы ню згад ва ец ца ў 
1534 го дзе. Го ра дам у роз ныя ча сы ва ло да лі Са пе гі, Агін скія, Кор са кі, Коп цы; у1757-м 
Сян но бы ло пра да дзе на Тыш ке ві чам, якія па да ры лі яго Се ра коў скім; за тым пе рай шло 
ў ва ло дан не Пус лоў скіх, а ў кан цы ХІХ ст. ста ла ўлас нас цю Ша бе каў. У га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ў 1941 го дзе пад Сян но на пра ця гу трох дзён пра хо дзі ла ад на з 
най буй ней шых тан ка вых біт ваў у су свет най гіс то рыі.

1820 год — на ра дзіў ся Джон Тын даль, анг лій скі фі зік. «Каб 
уба чыць кар ці ну ў цэ лым, яе ства раль ні ку не аб ход на 

ад да ліц ца ад яе, а каб аца ніць агуль ныя на ву ко выя да сяг нен ні 
якой-не будзь эпо хі, па жа да на паглядзець на іх з пункту гле джан ня 
на ступ най», — сцвяр джаў фі зік. Гэ та дзя ку ю чы Тын да лю мы ве-
да ем, ча му ў не ба бла кіт ны ко лер. Пры чы на — так зва ны «эфект 
Тын да ля», пры якім пра мень свят ла, які рас сей ва ец ца, мае вы гляд 
бла кіт на ва та га ко ну су. Ап тыч ныя да сле да ван ні ву чо на га ляг лі ў 
асно ву су час най оп та ва ла кон най су вя зі. Тын даль пад трым лі ваў 
пра цы Луі Па стэ ра па апра цоў цы хар чо вых пра дук таў, і сён ня, 
акра мя па стэ ры за цыі, вя до мая яшчэ і тын да лі за цыя — апра цоў ка 
па рай пры тэм пе ра ту ры 100 гра ду саў па Цэль сію.

1947 год — на ра дзіў ся Ва ле рый Мі хай ла віч Га ро хаў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі-
не ма тэ ры я лаз наў ства, док тар тэх ніч ных на вук (1997). Аў тар на ву ко вых 

прац па па раш ко вай ме та лур гіі і кам па зі цый ных ма тэ ры я лах. Рас пра ца ваў на ву ко выя 
асно вы ме ха ні кі не зва рот на га дэ фар ма ван ня па раш ко вых ма тэ ры я лаў у пра цэ сах 
апра цоў кі ціс кам.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, па эт, пе ра клад чык:

«Пра га шчас ця на столь кі вя лі кая ў нас, што на ват са мыя шчас лі выя мо-
ман ты, дні, тыд ні, га ды — час цей за ўсё зда юц ца... ус ту пам да шчас ця».
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У кож най жан чы ны ў ша фе ві сіць рэч 
на вы па дак «а рап там я па ху дзею».

Раз мо ва па тэ ле фо не:
— Доб ры дзень, а Ка ця до ма?
— Не, Ка ці ня ма. З ва мі раз маў ляе яе 

бла кіт на во кая даў га но гая сяст ра.

Га рэл ка, ка лі яе п'юць, ро зу му не да дае 
і не па мян шае.

Яна толь кі пра вя рае — ці ёсць ён у 
прын цы пе.

— Вось Цу кер берг, на прык лад. У яго 
ёсць ча му па ву чыц ца!

— У яко га Цу кер бер га?
— Ды ў лю бо га Цу кер бер га!

Ці ка ва, толь кі ў нас гро шы, якія ад-
клад ва юц ца на «чор ны дзень», тра цяць 
на вя сел ле?

Апош нім ча сам дзіў лю ся лё-
су су час ных бе ла рус кіх кніг. З 
ад на го бо ку, вы хо дзіць проць ма 
са мых раз на стай ных вы дан няў. 
З дру го га — над та ка рот кая да 
іх ці ка васць. На ват са мыя бліс-
ку чыя, вы шту ка ва ныя кні гі, якія 
пі шуц ца не адзін дзя ся так га доў, 
хі ба на мо мант асвят ля юц ца 
пром нем ува гі пас ля прэ зен та цыі 
ці ўру чэн ня прэ міі, а пас ля зноў 
зні ка юць у пры цем ку гіс то рыі.

Са здзіў лен нем па ба чы ла кні-
гу Воль гі Баб ко вай «...І цу ды, і 
стра хі. Эсэ па гіс то рыі што дзён-
нас ці Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска-
га ХVІ—XVІІ ста год дзяў» у кніж-
най кра ме. Са здзіў лен нем, бо 
кні га гэ та на столь кі не звы чай ная 
для Бе ла ру сі, што пра яе, як на 
мой по гляд, па він ны ве даць і га-
ва рыць усе больш-менш аду ка-
ва ныя лю дзі не адзін год. Кні га і 
бы ла за ўва жа на, ад зна ча на, але 
да лё ка не ў той ме ры, як яна та го 
за слу гоў вае.

Наз ва «...І цу ды, і стра хі» — 
цы та та з кні гі Яна Бар шчэў ска-
га, за сна валь ні ка на цы я наль на га 
фэн та зі. Не ве ра год на, але наз ва 
цал кам ад па вя дае змес ту кні гі.

Са ма ма не ра рэ кан струк-
цыі жыц ця бе ла ру саў ХVІ—
XVІІ стагоддзяў — са праўд ны цуд, 
бо аў тар так паэ тыч на, пра нік нё на 
ўзнаў ляе по быт, праб ле мы і но ра-
вы лю дзей поз ня га Ся рэд ня веч ча 
і па чат ку Но ва га ча су на пад ста ве 
су до вых да ку мен таў, што між во лі 
ства ра ец ца эфект пры сут нас ці. 
Як быц цам ты ля ціш на ней кім 
па вет ра ным ша ры — не над та 
ніз ка, каб раз гля дзець тва ры лю-
дзей уні зе, і не над та вы со ка, каб 
мець маг чы масць на зі раць за іх 
дзе ян ня мі... І на ват не ля ціш, а 
плы веш, бо дзе ян не раз горт ва ец-
ца па воль на, з той па воль нас цю, 
з якой толь кі і мож на гля дзець на 
гіс то рыю, не губ ля ю чы дэ та ляў, у 
якіх і ёсць са мы смак та ко га ро ду 
лі та ра ту ры...

Ты атрым лі ва еш маг чы масць 
па гля дзець на па дзеі ча ты рох сот-
га до вай даў ні ны, па чуць ка мен-
та рый да след чы цы, пе ра сы па ны 
сло ва мі, якія ты час та і не ўяў ляў 
ра ней, і па раз ва жаць над рэ ча мі, 
над які мі, хут чэй за ўсё, і не за-
дум ваў ся, «за кру ціў шы ся» ў сва-
ёй паў ся дзён нас ці: «За снен нем» 

на зы ва лі смерць у ста ра бе ла рус-
кай тра ды цыі. Бо па кі да ю чы cвет 
мизерны, ад мен ны, прывидны, 
над зны, аб луд ны, не роз ны, ча-
ла век свя та ве рыў у абу джэн не, 
у вя сё лае Змёрт выхв стан не, у 
су стрэ чу ад ро джа на га це ла і веч-
най ду шы (ці ка ва, што па ня так 
«ду ша» знай шоў за фік са ван не 
і ў су до вай да ку мен та цыі пры 
апі сан ні воз ным чар го ва га па-
цяр пе ла га, маў ляў... убост ва его 
за бра лі і па шар па лі так, што сам 
ледзь з ду шой утек...)».

З вы шы ні па лё ту ты мо жаш 
на зі раць ста ры Мінск, яго хра мы 
і рын кі, за мак і ба ло ты... Але, па 
шчы рас ці, не над та і хо чац ца ў 
яго спус кац ца, бо ста ры го рад — 
гэ та, у пер шую чар гу, тэ ры то рыя 
стра хаў. Дзе зу сім рэ аль ныя лю-
дзі, ад якіх за ста лі ся, ві даць, не 
толь кі ім ёны, але і на шчад кі, маг-
лі ця бе бес па ка ра на спа ліць на 
вог ні шчы, па зба віць жыт ла і ма-
ё мас ці, па ра ніць шаб ляй без пры-
чы ны ці прос та рас тру шчыць, па-
пса ваць плён тва ёй пра цы толь кі 
з зайз драс ці і злых ду мак. Шчы ра 
ка жу чы, мне на ват не ўяў ля ла ся, 
на коль кі жорст кі, бяз лі тас ны — 
асаб лі ва для ўдоў і дзя цей — быў 
ся рэд ня веч ны свет, дзе свае пра-
вы ад ста яць не маг лі ча сам на ват 
за мож ныя лю дзі, не ка жу чы ўжо 
пра тых, ка го ку пі лі, ці ўзя лі ў па-
лон, ці атры ма лі ў спад чы ну. Чу-
жое жыц цё куп ля ла ся за ка пей кі, 
але не ме ла ні я кай каш тоў нас-
ці ў ва чах ра баў ні коў, злыд няў, 
ду ша гу баў, якія па прос ту дзе ля 
ўлас най па це хі за топт ва лі дзя-
цей конь мі, з зайз драс ці тру ці лі 
су се дзяў, ад за ліш няй сі лы пры-
му ша лі лез ці на сос ны го лы мі ў 
ма роз ці за бі ва лі па да рож на га за 
пры го жую шап ку!

Тым, хто лі чыць, што сён ня 
гра мад ства ста ла больш жорст-
кім, чым тое, што бы ло даў ней, 
вар та па чы таць свед чан ні пра 
збіц цё да смер ці ця жар ных жан-
чын і чу жы мі, і ўлас ны мі му жа мі 
(збіц цё, якое, як пра ві ла, не за-
кан чва ла ся па ка ран нем на ват 
пры зва ро це ў суд, які ўжо та ды, 
між ін шым, спраў на пра ца ваў з 
ра ні цы да но чы).

Тым, хто ста ран на вы бу доў вае 
свае ра да выя дрэ вы, спра бу ю чы 
да ка заць, што ён арыс та крат, «бе-

лая кос тач ка», вар та па мя таць, што 
маг на ты на Бе ла ру сі — з'я ва да-
лё ка не ад на знач ная. «Най больш 
вы раз на сваю не пры хіль насць да 
ўла ды ма гіст ра ту вы каз ва лі за ез-
джыя маг на ты са сва і мі слу га мі 
ды па ма га ты мі. Урэш це, яны чы-
ні лі великие и не знос ные крыў ды 
ўся му мес ту, і, у абы ход за ко ну, 
ха дзі лі па го ра дзе з ручніцамі, пул-
га ка мі, лу ка мі, разбіваючы па ўсіх 
вуліцах кабыліны, стра ля ю чы ў да-
мы і мар ду ю чы жы ха роў, хлеб на 
рын ку бе ру чы и вся кую жив ность 
в кра мах, у ре мес лени ков ра бо ту 
гвал том». Як свед чыць аў та рка-
ар хі віст ка, не мо гу чы больш тры-
ваць та ко га здзе ку і крыў ды, ка лі 
«мес та Мен скае нишчат и пус то-
шат как в земли неприятельской», 
мес ці чы час ад ча су згур тоў ва лі ся і 
спра ба ва лі да ваць ад пор са мі. Але 
не та кое яно прос тае — зма ган не 
са злом...

Як ужо мож на ба чыць з пры-
ве дзе ных цы тат, мо ва кні гі змя-
шчае як су час ныя фор мы, так і 
тыя, якія за ха ва лі для нас та га-
час ныя да ку мен ты. Ад нак не вар-
та ба яц ца, што кні га па да сца вам 
вель мі цяж кай, не чы тэль най. Па-
пер шае, у кан цы яе ёсць не вя лі кі 
тлу ма чаль ны слоў ні чак, да яко га 
я са ма раз-по раз звяр та ла ся. Па-
дру гое, кні га «...І цу ды, і стра хі» 
пры ўсёй сва ёй паэ тыч нас ці вель-
мі ла гіч на збу да ва на: пер шыя эсэ 
апіс ва юць ста ры Менск, пас ля 
акрэс лі ва юць асаб лі вас ці жыц ця 
лю дзей роз ных на цы я наль нас цяў 
(а на ша ста лі ца ў той час бы ла 
са праў ды муль ты куль тур най), 
а по тым звяр та юц ца да пэў ных 
клю ча вых мо ман таў жыц ця — та-
кіх, як вя сел ле, да ро га, ча ра дзей-
ства, ма ё масць і скар бы.

Усе аб ры сы та га час на га жыц-
ця пра пі са ны Воль гай Баб ко вай з 
лю боўю і да бе ла рус кай гіс то рыі, 
якую мы ўсе, так вы гля дае, сла-
ба ве да ем, і да са ма га мі зэр на га 
ча ла ве ка, які, на ват у сва ёй ня-
знач нас ці, заў сё ды па кі дае пас-
ля ся бе час цін ку, знак. Цу доў на, 
што ёсць лю дзі, якія тыя кво лыя, 
па ўсцёр тыя зна кі ўме юць рас-
шыф роў ваць і рас па вя даць ін-
шым — дзе ля роз ду му і на ву кі.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА.
(Цы та ты дадзены па вод ле аў-

та ра кнігі).

�

Кры ты ка на шпіль цыКры ты ка на шпіль цы  ��

КНІ ГА
ЯК ЦУД

УЗ НАЎ ЛЕН НЯ

Кліч «Будзь га то вы!», дзя лен не 
на атра ды, нач лег у ле се ў па лат-
ках, збор ля вя лі ка га вог ні шча… Усё 
гэ та вя до ма міль ё нам лю дзей, якія ў 
дзя цін стве на сі лі чыр во ны пі я нер скі 
галь штук. Ад нак пі я не ры ры ту а лы і 
ат ры бу ты ку шмат у чым за па зы чы-
лі ў сва іх па пя рэд ні каў — скаў таў. 
Гэ ты мо ла дзе вы рух быў ство ра-
ны ў да лё кім 1907 го дзе анг лій скім 
пал коў ні кам сэ рам Ро бер там Сты-
вен са нам Смі там Ба дэн-Паў элам, 
а не ўза ба ве прый шоў і ў Ра сій скую 
ім пе рыю. За гэ ты час скаў ты пе ра-
жы лі імк лі вы роск віт, та таль ную 
за ба ро ну ў ста лін скія ча сы і ад ра-
джэн не ў ча сы пе ра бу до вы.

— Ка лі мы толь кі па чы на лі сваю спра-
ву чвэрць ста год дзя та му, то пра ца ва лі 
пе ра важ на з дзець мі, якія вы хоў ва юц ца 
ў ін тэр на тах. Мы імк ну лі ся іх не чым за-
няць, пры звы ча іць да дыс цып лі ны. Кры ху 
нам да па мог і па лі тыч ны кры зіс па чат ку 
1990-х, ка лі ма гут насць пі я нер скай ар-
га ні за цыі па хіс ну ла ся. Бо пі я не ры та ды 
бы лі для нас пра мы мі кан ку рэн та мі, — 
ус па мі нае стар шы ня Бе ла рус кай рэс-
пуб лі кан скай аса цы я цыі скаў таў Ігар 
КАС ЦЕ ВІЧ. — Сёння мы з імі су пра цоў-
ні ча ем. Да па ма га юць нам так са ма Чыр-
во ны Крыж і Бе ла рус кая Пра ва слаў ная 
Царк ва. Уво гу ле су час ны скаўт — гэ та 
доб ры края знаў ца, эко лаг і гу ма ніст…

«ВАЎ ЧА НЯ ТЫ» І «ВА ВЁ РАЧ КІ» 
Ад нак юнак-скаўт му сіць быць дыс-

цып лі на ва ным і мець доб рую вы трым ку. 
Вы пра ца ваць гэ тыя якас ці яму да па ма-
га юць раз на стай ныя ці ка выя спа бор-
ніц твы.

Ад но з най больш за хап ляль ных вы-
пра ба ван няў но сіць у скаў таў наз ву 
«Тры пё ры». Тут пра вя ра юць вы трым ку 
ма ла до га ча ла ве ка. Пер шае пя ро азна-
чае поў нае маў чан не на пра ця гу су так, 
ня гле дзя чы на ўсе спро бы раз га ва рыць 
скаў та. Дру гое вы пра ба ван не — на го-
лад. Яно так са ма доў жыц ца су ткі. Але 
свое асаб лі вым «кант роль ным стрэ лам» 
лі чыц ца… ра бін за на да. Скаўт му сіць 
пра вес ці ў ле се роў на 24 га дзі ны. З са-
бой ён мо жа ўзяць толь кі цёп лыя рэ чы, 

спаль нік, па лат ку, кры ху ежы і паў та ра 
літ ра ва ды. Мож на пры ха піць з са бой 
і та ва ры ша, ад нак лю быя спро бы за-
га ва рыць з ім азна ча юць не па збеж ную 
дыс ква лі фі ка цыю для абод вух — піль ны 
кант роль за кан кур сан та мі вя дзец ца ня-
спын на.

Стаць жа скаў там тэ а рэ тыч на мо жа 
кож ны ча ла век. Якіхсь ці аб ме жа ван няў 
па ўзрос це ня ма — пры ма юць як вась мі-
га до вых хлап цоў, так і трыц ца ці га до вых 
муж чын. Ад нак тут скаў цкая кам па нія 
дзе ліц ца на тры вя лі кія гру пы. Ма лыя 
ва ўзрос це да дзе ся ці га доў хут чэй ад-
но сяц ца да пад рых тоў чай гру пы. Яны 
за вуц ца «ваў ча ня та мі» і «ва вё рач ка мі». 
Пад лет кі аб' яд на ны ў ка дэц тва. А ўлас на 
скаў цкае зван не на да ец ца пры клад на 
га доў у 15.

Скаў цкая ар га ні за цыя хоць і не шмат-
лі кая ў па раў на нні з пі я нер скай, але 
ўсту піць у яе ня прос та. Вы ра шаль ным 
кры тэ ры ем ад бо ру з'яў ля ец ца рэ ка-
мен да цыя ад са праўд ных чле наў ар га-
ні за цыі. Да та го ж узім ку скаў ты ў лес 
не ез дзяць, а вы ву ча юць сваю спра ву 
ў тэ о рыі — як пра віль на рас паль ваць 
агонь, за вяз ваць моц ныя вуз лы, ста-
віць па лат ку… У пра гра ме аба вяз ко-
ва ста іць вы ву чэн не гіс то рыі кра і ны 
ўво гу ле і род на га краю ў пры ват нас ці. 
Ме на ві та та му са скаў таў час та атрым-
лі ва юц ца вы дат ныя сле да пы ты. І ка лі 
на ві чок пры хо дзіць у гур ток уво сень, 
то за гэ тыя ме ся цы ста но віц ца бач на, 
хто ёсць хто. Пас ля кі раў ні кі дру жын 
на ад мыс ло вай на ра дзе вы ра ша юць, 
хто ж вар ты на сіць зван не скаў та. А ўся-
го за чвэрць ста год дзя праз шэ ра гі гэ-
та га ру ху на Бе ла ру сі прай шлі амаль 
29 ты сяч ча ла век.

АГУЛЬ НЫ ЗЛЁТ? ДЖАМ БА РЫ!
Злёт скаў таў з роз ных кра ін за вец ца для 

бе ла рус ка га ву ха ня звык ла — джам ба ры. 
— Гэ тае сло ва па хо дзіць з моў ін-

дзей цаў Паў ноч най Аме ры кі і азна чае 
«збор усіх пля мён». Раз на ча ты ры га ды 
ад бы ва ец ца су свет нае джам ба ры. Упер-
шы ню я тра піў на яго ў 1992 го дзе. І быў 
ура жа ны тым, што ў ле се разгарнуўся 

са праўд ны го рад 
з па ла так — та-
ды на яго з'е ха-
лі ся ка ля 35 ты-
сяч скаў таў са 
ста кра ін све-
ту, — ус па мі нае 
ды рэк тар ся-
рэд няй шко лы 
№ 98 го ра да 
Мін ска Юрый 
БА ТУ РА. — Пер-
шае на цы я наль-
нае джам ба ры 
прай шло сё лет а 
ў лі пе ні. Ка ля 
двух сот ча ла век 
з Ра сіі, Укра і ны, 
Ар ме ніі і Бе ла-
ру сі са бра лі ся 
на дзе вяць дзён 

на бе ра зе во зе ра Суя, што ў По лац кім 
ра ё не.

Гэ ты час яны жы лі ў ле се са ма стой-
на, без та таль на га кант ро лю з бо ку 
баць коў.  Важна, каб скаўт меў моц ны 
ду хоў ны стры жань. І мы ста вім пе рад 
са бой за да чу мак сі маль на раз віць юна-
ка ў ду хоў ным і прак тыч ным сэн се. Ха ця 
пер ша па чат ко ва скаў ты бы лі ство ра ны 
на ва е ні за ва най ба зе, каб пад рых та-
ваць пад лет каў да служ бы ў вой ску. 
З ця гам ча су мі лі та рысц кі склад нік 
у пра гра ме цал кам знік, ад нак фор ма і 
ат ры бу ты ка яго да гэ туль на гад вае анг-
лій скую ва ен ную ста га до вай даў ні ны. 
Паў ва ен нае мі ну лае ад чу ва ец ца на ват 
у на звах скаў цкіх груп. Так, ка лі ў пі я-
не раў ёсць звё ны і атра ды, то ў скаў таў 
яны за ме не ны на па тру лі і дру жы ны. 
Пры на леж насць да іх лёг ка вы зна чыць 
па ад па вед ных на шыў ках. Наз вы па-
тру лёў гу чаць для на віч ка ня звык ла — 
на прык лад, «Жоў ты па пу гай», «Бе лы 
крум кач»… Ад наз вы па тру ля бу дзе за-
ле жаць і ко лер галь шту ка, ча го ня ма, 
да рэ чы, у пі я не раў.

Ці ка вы ў скаў таў і рас па ра дак дня. 
На прык лад, сіг нал пад' ёму гу чыць у іх 
а вось май ра ні цы. Пры тым ка ман ды ад-
бою не іс нуе ўво гу ле. Але па ла ге ры поз-
на ўна чы ні хто не ба дзя ец ца.

За 25 га доў кі раў ніц тва я на гле дзеў ся 
на да во лі анек да тыч ныя вы пад кі, — пры-
гад вае Ігар Кас це віч. — Ма ці пры вя ла да 
нас узім ку на за ня ткі сы на-трэ ця клас ні ка. 
Той ад ра зу спы таў ся: «А ці мож на ў па-
хо дзе гля дзець тэ ле ві зар і гу ляць на кам-
п'ю та ры?» Па чуў шы ад моў ны ад каз, сы-
шоў. І смеш на, і сум на ад на ча со ва…

ДЗЯ ЖУР НЫ НА ЎСЕ РУ КІ 
Яў ген Мі халь ке віч прый шоў у скаў-

тынг ча тыр нац ца ці га до вым хлоп цам. 
За раз яму ўжо двац цаць, ён ву чыц ца ў 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ін-
фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі.

— Больш за ўсё мне за пом ніў ся мой 
пер шы па ход на ра ку Уша, які тра ды цый-
на ад бы ва ец ца на май скія свя ты. Там 
мя не і пры ня лі ў скаў ты. Ад нак пра цы ры-
мо нію я лепш пра маў чу, бо гэ та — ад на 
з най вя лік шых та ям ніц ру ху. Але ма гу 
ска заць, што яна за па мі на ец ца на ўсё 
жыц цё…

За мі ну лыя шэсць га доў я на ву чыў ся 
якас цям са праўд на га лі да ра. Вось, на-
прык лад, за раз я дзя жур ны па скаў цкім 
ла ге ры. Дзя жур ны пры зна ча ец ца на су ткі 
і ня се вах ту двац цаць ча ты ры га дзі ны без 
пе ра пын ку. Пра ца, шчы ра ка жу чы, ня-
прос тая — трэ ба паў сюль па спець, тры-
ма ю чы ў га ла ве ад на ча со ва з дзя ся так 
роз ных пы тан няў.

Скаў ты зай ма юц ца і даб ра чын нас-
цю. Што год яны ўдзель ні ча юць у ак цыі 
«Віф ле ем скі агонь мі ру і сяб роў ства». Ад 
гэ та га агню яны за паль ва юць лам пад кі 
ў пра ва слаў ных і ка та ліц кіх хра мах Бе-
ла ру сі — мес цах, куды лю дзі пры хо дзяць 
у по шу ку мі ру, над зеі і цяп ла. Скаў там 
не ўлас ці ва рэ лі гій ная апан та насць. Але 
і ма цё рых атэ іс таў яны ў сва іх шэ ра гах 
не ві та юць. Да стат ко ва прос та схі ліць 
га ла ву і па маў чаць на па стра ен ні, ка лі 
чы та юць ма літ ву.

На жаль, бы ва юць і та кія вы пад кі, ка лі 
скаўт у не чым пра штра фіў ся. Тады яго 
ча кае Суд го на ру. Але на ват вы клю чэн не 
ча ла ве ка з ра доў дру жы ны час та бывае 
толь кі фар маль насцю.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та аў та ра.

СКАЎ ТЫ НАЗАЎЖДЫ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» паў дзель ні чаў у між на род ным злё це скаў таў

Скаў ты Па вел Руб леў скі і Ягор Кар пук пад час спа бор ніц тва.Скаў ты Па вел Руб леў скі і Ягор Кар пук пад час спа бор ніц тва.

10 скаў цкіх за ко наў:
— Скаўт мае го нар 
— Ён вер ны 
— Ён му сіць да па ма гаць 
ін шым 
— Ён ся бар усім 
— Вет лі вы 
— Ся бар жы вёл 
— Пад па рад коў ва ец ца 
за га дам 
— Не зда ец ца пры лю бых 
цяж кас цях 
— Бе раж лі вы 
— Ахай ны і чыс ты ва ўчын ках

Скаў цкая фор ма не звы чай наяСкаў цкая фор ма не звы чай ная
ў па раў на нні са звык лай пі я нер скай.ў па раў на нні са звык лай пі я нер скай.

У Ма гi лёў скай ра ту шы ад крыла ся вы стаў ка 
ад ной кар цi ны. У экс па зi цыi му зея гiс то рыi 
Ма гi лё ва, якi там мес цiц ца, з'я вiў ся «Парт рэт 
не вя до май з квет ка мi i са да вi ной» ра бо ты вя-
до ма га бе ла рус ка га мас та ка Iва на Хруц ка га.

Лю ба вац ца на сла ву ты твор ма-
гi лёў цы змо гуць  увесь жнi вень. 
Ды рэк тар му зея гiс то рыi Ма гi лё ва 
Аляк сей Ба цю коў па ве да мiў, што вы-
стаў ка ад ной кар цi ны ад кры ва ец ца 
ў iх упер шыню, а iдэя зра бiць та кую 
ак цыю на ле жыць ад дзе лу куль ту ры 
Ма гi лёў ска га гар вы кан ка ма.

Гэ тая кар цi на Iва на Хруц ка га да-
ту ец ца 1838 го дам. Пры го жая жан-
чы на ў ста ра даў нiм строi, шы коў-
ныя квет кi ў вы кштал цо най ва зе, 
смач на вы пi са ныя пла ды i яга ды, 
на пой у гра фi не. Ня даў на «Парт рэт 
не вя до май з квет ка мi i са да вi ной» 
i iн шыя вы дат ныя на цюр мор ты 
мас та ка ста лi вя до мы мi шы ро кай 
пуб лi цы, у тым лi ку i за ме жа мi 
Бе ла ру сi. Гэ та ад бы ло ся дзя ку ю-
чы се рыi паш то вак, пры све ча най 
тво рам з ка лек цыi На цы я наль на га 

мас тац ка га му зея. Паш тоў кi з рэ пра дук цы я мi з да-
па мо гай паст кро сiн гу раз ля та юц ца па ўсiм све це i 
ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю.

Iло на IВА НО ВА
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ПадзеяПадзея  ��

ЗдарэнніЗдарэнні  �� «Не вя до мая з квет ка мi i са да вi ной»
пры еха ла ў Ма гi лёў

А ДА ЗВОЛЬ НЫХ ДА КУ МЕН ТАЎ НА ДЗI КА НЕ БЫ ЛО...
Ра бот нi кi Жло бiн скай мiж рай iнс пек цыi i ДПС АДАI Жло бiн ска га РА УС 
спы нi лi для пра вер кi аў та ма бiль. У ба гаж нi ку ля жа ла ту ша дзi ка з аг ня-
стрэль ны мi ра нен ня мi, ка ра бiн з ап тыч ным пры цэ лам i лям пай-фа рай 
i 18 па тро наў да яго. Да зволь ных да ку мен таў на зда бы чу i пе ра воз ку 
дзi чы ны нi кi роў ца, нi па са жыр прад' явiць не змаг лi.
«Дзярж iн спек та ры ўста на вi лi, што жы вё лу не за кон на зда бы лi на сель ска-

гас па дар чым по лi па блi зу вёс кi Яшчы цы. Акра мя за тры ма ных, у не за кон ным 
па ля ван нi бра лi ўдзел егер мяс цо вай па ляў нi чай гас па дар кi, а так са ма яго брат. 
У абод вух кан фiс ка ва ны ча ты ры глад ка стволь ныя па ляў нi чыя стрэль бы, — па-
ве да мi ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най iн спек цыi ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га 
све ту пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь Воль га Гра мо вiч. — У да чы нен нi да 
ўла даль нi ка ка ра бi на за ве дзе на кры мi наль ная спра ва за не за кон нае па ля ван-
не, якое на нес ла шко ду на ва коль на му ася род дзю ў буй ным па ме ры (60 ба за-
вых ве лi чынь). Гро шы па ру шаль нiк за пла цiў у доб ра ах вот ным па рад ку».

СКРА ЛА КАС МЕ ТЫ КУ З КРА МЫ
Су пра цоў нi кi ад дзе ла кры мi наль на га вы шу ку Пар ты зан ска га РУ УС ста-
лi цы вы шук ва юць дзяў чы ну, якая з кра мы па пра спек це Не за леж нас цi 
скра ла кас ме тыч ныя срод кi на су му ка ля двух мiль ё наў руб лёў.
Уве ча ры ў кра му зай шла дзяў чы на, доў гi час пра гуль ва ла ся па за ле, раз гля-

да ю чы вы стаў ле ную ў вiт ры нах кас ме ты ку. Па ды шоў шы да стэ ла жа з дэ за да-
ран та мi, на вед нi ца цiш ком пры ха ва ла ў сваю сум ку тры фла ко ны, па пя рэд не 
зняў шы з iх ахоў ныя пры ста са ван нi. Пе ра ка наў шы ся, што нi хто з пра даў цоў 
нi чо га не за ўва жыў, дзяў чы на пе рай шла да на ступ на га стэ ла жа, дзе так са ма 
не пры кмет на пры ха пi ла част ку та ва ру. Пас ля гэ тых ма нi пу ля цый зла мыс нi ца 
па кi ну ла кра му. Пра даў цы не ад ра зу зра зу ме лi, што ад быў ся кра дзеж. Гэ ты 
мо мант за фiк са ва ла ка ме ра вi дэа на зi ран ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Я за раз на за ву 
вам ца ну, і ўкол, 
маг чы ма, зу сім 
не  пат рэ біц ца...


