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БЫ ХАЎ СКУЮ БАТ ЛЕЙ КУ ПА КА ЖУЦЬ 
НА ДНІ ПІСЬ МЕН СТВА

Уста но вы куль ту ры Ма гі лёў шчы ны рых ту юц ца да ўдзе-
лу ў Дні бе ла рус ка га пісь мен ства, які 1 ве рас ня прой дзе 
ў Бы ха ве.

Ма гі лёў скі мас тац кі му зей імя Паў ла Мас лен ні ка ва рых-
туе да рэс пуб лі кан ска га свя та вя лі кую экс па зі цыю. Яе асноў ная 
част ка — гэ та кар ці ны, на пі са ныя мас та ка мі з роз ных кра ін 
пад час што га до вых пле нэ раў «Воб раз Ра дзі мы ў вы яў лен чым 
мас тац тве». На іх бу дзе Бы хаў, дзе ўдзель ні кі пле нэ ру пра ца-
ва лі ў 2006 го дзе, а так са ма Мсці слаў і Шклоў, якія так са ма 
бы лі ста лі ца мі Дня бе ла рус ка га пісь мен ства.

— Гэ та бу дуць уні каль ныя пры го жыя пей за жы — ста ра даў нія 
ву лач кі, ар хі тэк тур ныя пом ні кі і са бо ры, якія на ма ля ва лі мас-
та кі з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Сер біі, — рас ка за ла на мес нік 
ды рэк та ра Ма гі лёў ска га мас тац ка га му зея Свят ла на Стро гі на. 
— Да рэ чы, сё ле та на пры кан цы ве рас ня ўдзель ні кі чар го ва га 
між на род на га пле нэ ру пры едуць у вя до мае ста ра жыт нае мяс-
тэч ка Бар ка ла ба ва на Бы хаў шчы не.

Му зей так са ма прад ста віць гас цям бы хаў ска га свя та бе ла-
рус кую бат лей ку. Яна, да рэ чы, мае па хо джан не з вёс кі Быч 
Бы хаў ска га па ве та Ма гі лёў скай гу бер ні. Ары гі наль ная бат лей ка 
за хоў ва ец ца ў Ра сіі, але для мас тац ка га му зея ў Ма гі лё ве зра-
бі лі яе дак лад ную рэ кан струк цыю.

— Мы па ка жам у Бы ха ве ін тэр ме дыю «Лей ба і Со ра», якая 
ста ві ла ся ў XІX ста год дзі, — па ве да мі ла Свят ла на Стро гі на. 
— Гэ та гіс то рыя пра за мож на га яў рэя, карч ма ра, які ідзе на 
кір маш. Што атрым лі ва ец ца з гэ та га — пры ходзь це і па гля дзі-
це на на шу бат лей ку!

Іло на ІВА НО ВА. 

КА ЛЮЧ КА СТА НЕ НЕ ПА ТРЭБ НАЙ
Пад Брэс там ча ты рох кi ла мет ро вы ўчас так мя жы аснас-
цi лi iн тэ ле кту аль най сiс тэ май вi дэа на зi ран ня.

Па мя та е це з фiль маў, як па меж ны на рад вы хо дзiць у да зор у 
спё ку, ту ман i сцю жу, як узi ра юц ца ў бi нокль вар та выя мя жы, каб 
злос ны па ру шаль нiк не пе ра лез праз ка лю чы дрот i не тра пiў у 
кра i ну не ле галь на або та кiм жа чы нам па кi нуў яе? Апош нiм ча-
сам уз доўж па меж на га дро ту паў сюд на ўста ля ва на сiг на лi за цыя. 
Але во пыт ны па ру шаль нiк яе мо жа па шко дзiць, ды i ляс ны звер 
не зва жае на пе ра шко ды. I як толь кi ма гут ны зубр або ба яз лi вая 
ка зу ля за чэ пiць про вад, сiс тэ ма спра цоў вае, у за да дзе ны пункт 
iм чыць гру па за тры ман ня. З ука ра нен нем аб ста ля ван ня кi тай скай 
кам па нii «Бел Ху а вэй Тэх на ло джыс» та кая па трэ ба ад па дае. 
Ра зум ная тэх нi ка iдэн ты фi куе аб' ект i па ве да мiць апе ра та ру, хто 
на хаб на па ру шае мя жу. Для яе не з'яў ля юц ца пе ра шко дай пры-
род ныя фак та ры: снег, дождж, на ват ура ган.

Сiс тэ ма, якую прэ зен та ва лi на брэсц кiм участ ку мя жы, 
ста не доб рым стры маль ным фак та рам, лi чаць спе цы я лiс ты. 
Ка му за хо чац ца лез цi на ра жон, ка лi ве да еш, што пра твой 
не ле галь ны крок за се кун ды ста не вя до ма не толь кi апе ра та-
ру брэсц кай за ста вы, але i дзя жур на му Дзярж па гран ка мi тэ та 
кра i ны. Вi да воч на, што на ўчаст ках, дзе ўста ноў ле на та кое 
аб ста ля ван не, ка лю чы дрот больш не па трэ бен, але за ме на 
яго па тра буе срод каў, та му гэ та спра ва не ад на го дня.

На прэ зен та цыi элект рон на га «зам ка» пры сут нi ча лi стар-
шы ня Дзярж па гран ка мi тэ та кра i ны Аляк сандр Ба еч ка, прад-
стаў нi кi кi тай скай кам па нii, якая па ста вi ла аб ста ля ван не. Да-
рэ чы, бяс плат на, у рам ках тэс та ва-рэ клам най пра гра мы.

Яна СВЕ ТА ВА.

ЦЫ ГА РЭ ТА ЎПА ЛА НА ВОП РАТ КУ...
У Мiн скiм i Ма зыр скiм ра ё нах двое муж чын па цяр пе-
лi ад не асця рож на га абы хо джан ня з аг нём. Адзiн з iх 
па мёр у баль нi цы.

Уве ча ры 50-га до вы муж чы на ра ман та ваў на пры ся дзiб ным 
участ ку гру за вы аў та ма бiль. Пры да па мо зе га за вай га рэл кi, пад-
клю ча най да бы та во га га за ва га ба ло на, ён на гра ваў болт. Шланг 
са рваў ся з га рэл кi — i па ры га зу ўспых ну лi, у вы нi ку ча го ча ла век 
атры маў апё кi 13 пра цэн таў це ла. У баль нi цу па цяр пе ла га да ста вi-
ла дач ка. Муж чы ну шпi та лi за ва лi ў ста не ся рэд няй сту пе нi цяж кас цi. 
У гэ ты ж дзень у баль нi цы ад апё каў, атры ма ных у вы нi ку за га ран ня 
адзен ня, па мёр 55-га до вы муж чы на. Ён да па ма гаў ка паць буль бу 
ў вёс цы На гор ныя Ма зыр ска га ра ё на. Бу ду чы на пад пiт ку, за ку рыў 
i за снуў. За па ле ная цы га рэ та ўпа ла на воп рат ку...

СПАЎ НА ПАД ПIТ КУ, 
НЕ ЧУЎ ГУ КУ АПА ВЯ ШЧАЛЬ НI КА

Ста лiч ныя па жар ныя вы ра та ва лi ад гi бе лi 51-га до ва га 
сле са ра ад на го з буй ных прад пры ем стваў го ра да. Цi-
ка ва, што лi та раль на два ме ся цы та му ра бот нi кi МНС 
ужо пры хо дзi лi на да па мо гу гэ та му гра ма дзя нi ну.

У мi ну лы раз гас па дар ква тэ ры па кi нуў без на гля ду ежу на 
ўклю ча най плi це. Ця пер ўсё маг ло скон чыц ца ку ды больш тра гiч-
на. Уве ча ры тры во гу за бi лi су се дзi: з жыл ля на пя тым па вер се ў 
до ме па за вул ку Чор на га ад чу ваў ся пах ды му. Ра бот нi кам МНС 
да вя ло ся ўскры ваць ме та лiч ныя дзве ры, па коль кi муж чы на, як 
по тым вы свет лi ла ся, спаў на доб рым пад пiт ку. Яго шпi та лi за ва лi 
з атру чэн нем пра дук та мi га рэн ня. Пры чы на па жа ру — не асця-
рож нае абы хо джан не з аг нём пры ку рэн нi па цяр пе ла га. Трэ ба 
за ўва жыць, што ква тэ ра бы ла аб ста ля ва на аў та ном ным па жар-
ным апа вя шчаль нi кам, якi па даў гу ка вы сiг нал пры з'яў лен нi 
ды му. Праў да, гас па дар па пры чы не ал ка голь на га ап'я нен ня 
яго не па чуў. Ад нак сваю вы ра та валь ную ро лю апа вя шчаль ны 
пры бор усё ж ады граў, бо гук па чу лi су се дзi, якiя i па зва нi лi 
на «101». Мi нiс тэр ства па над звы чай ных сi ту а цы ях на гад вае, 
што ку рэн не ў лож ку, асаб лi ва ў не цвя ро зым ста не, з'яў ля ец ца 
асноў най пры чы най гi бе лi лю дзей на па жа ры. За мi ну лы год з 39 
за гi ну лых на па жа рах у Мiн ску 36 ча ла век раз вi та лi ся з жыц цём 
з-за не асця рож на га абы хо джан ня з аг нём пры ку рэн нi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«РЭ ХА» АПОШ НЯЙ ВАЙ НЫ
Астан кі двух ча ла век вы ка па лі пад час пра клад кі цеп-
ла тра сы ў цэнт ры Ма гі лё ва. Ця пер на за вул ку Бу я на ва 
па ча лі ся рас коп кі, да якіх пры цяг ну ты спе цы я ліс ты по-
шу ка ва га ба таль ё на Мі ніс тэр ства аба ро ны Бе ла ру сі.

Па пя рэд не мяр ку ец ца, што астан кі на ле жаць чыр во на ар мей-
цам, якія за гі ну лі ўлет ку 1941 го да, на па чат ку Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. По бач з імі знай шлі фраг мен ты бо таў, ску ра ны ра мень 
і спраж ку. Ся род ужо но вых зна хо дак, якія па цвяр джа юць вер-
сію аб сал да тах, аба рон цах Ма гі лё ва, — ча ты рох гран ны са вец кі 
штык. Пад час рас ко пак спа дзя юц ца знай сці да ку мен ты лю дзей, 
якія за гі ну лі, і пе ра па ха ваць астан кі во і наў так, як на ле жыць.

Але на КАЗ ЛО ВА.

КРЭ МА ЦЫЯ... ДЛЯ ХАТ НIХ ГА ДА ВАН ЦАЎ
У хут кiм ча се пач не пра ца ваць пер шы ў на шай кра i не 
крэ ма то рый для жы вёл: здаць у экс плу а та цыю яго 
збi ра юц ца ўжо ў ве рас нi. Зна хо дзiц ца крэ ма то рый на 
па лi го не «Трас ця нец кi».

Па iн фар ма цыi дзярж прад пры ем ства «Гар дар буд», на бу даў нiц-
тва пай шло амаль 4 мiль яр ды руб лёў. Вы ка рыс тоў ваць яго мож на 
не толь кi для спаль ван ня жы вёл, але i для ўты лi за цыi ме ды цын скiх 
ад хо даў i прэ па ра таў, якi мi ле чаць ра ка выя пух лi ны. Ужо на ват за-
моў ле ны спе цы яль ныя ма шы ны, якiя па вiн ны пе ра во зiць ад хо ды 
та ко га кштал ту. Але ж па куль комп лекс не бу дзе дзей нi чаць як 
крэ ма то рый, ку ды гас па да ры змо гуць пры вез цi па мер ла га хат ня га 
га да ван ца i пас ля атры маць яго прах. Спра ва ў тым, што тэх на-
ла гiч ны пра цэс да стат ко ва скла да ны i па тра буе пэў ных вы дат каў. 
Спаль ваць ад ну па мер лую жы вё лу абы дзец ца над та до ра га.

На мес нiк ды рэк та ра па бу даў нiц тве i раз вiц цi ўнi тар на га 
прад пры ем ства «Эка рэс» (на яго ба ланс пас ля за кан чэн ня бу-
даў нiц тва пя рой дзе комп лекс) Вi таль Па сю цiн за зна чыў, што ў 
бу ду чым та кая па слу га ўсё ж маг чы мая. Ка лi гэ та зда рыц ца, па-
куль га ва рыць ра на. Вар та да ча кац ца ад крыц ця комп лек су.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.

ЛЯ ЦЯЦЬ НЕ ДА КУР КI, ГА РАЦЬ БАЛ КО НЫ
У Мiн ску на па жа ры бы лi па шко джа ны дзве ква тэ ры, ра-
бот нi кам МНС да вя ло ся эва ку i ра ваць дзе сяць ча ла век.

Па жар ных-вы ра та валь нi каў ка ля 11 га дзi ны ра нi цы па ча лi 
вы клi каць i жы ха ры до ма па ву лi цы Га ра дзец кай, i вы пад ко выя 
свед кi: за га рэ лi ся бал ко ны ква тэр на сё мым i вось мым па вер хах 
дзе вя цi па вяр хоў кi. По тым по лы мя з ма ё мас цi на бал ко не пе ра кi-
ну ла ся i ў па кой жыл ля на сё мым па вер се. Гас па дар па кi нуў ква-
тэ ру са ма стой на, але ўсё ж атры маў апё кi га ла вы, шыi, ту ла ва 12 
пра цэн таў це ла. З вы шэй раз ме шча ных ква тэр пад' ез да ра бот нi кi 
МНС эва ку i ра ва лi дзе сяць ча ла век. Ад на з вер сiй зда рэн ня, што 
ад бы ло ся, — кi ну ты звер ху не ўста ноў ле най асо бай не да ку рак.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Бел шы на» атрым лi вае 
пе ра мо гу над мiн скiм 
«Ды на ма», Вiк то рыя 
Паў ло вiч ста но вiц ца пе-
ра мож цай прэ стыж на га 
тур нi ру па на столь ным 
тэ нi се, а муж чын ская 
збор ная па бас кет бо-
ле са сту пае эс тон цам у 
ква лi фi ка цыi Еў ра бас ке-
та-2015. «Звяз да» пад су-
моў вае спар тыў ныя вы-
нi кi мi ну ла га тыд ня.

1. Вы зна чы лi ся амаль усе 
ўдзель нi кi чвэрць фi наль ных 
мат чаў фут боль на га Куб-
ка Бе ла ру сi. Не абы шло ся 
без сен са цый. Баб руй ская 
«Бел шы на» ўзя ла рэ ванш 
у мiнск ага «Ды на ма» за ня-
даў няе па ра жэн не ў чэм пi-
я на це кра i ны. Па да печ ныя 
Аляк санд ра Сяд нё ва пе ра-
ка наў ча абы гра лi мiн чан 
— 2:0. Пас ля за кан чэн ня 
мат ча на стаў нiк бе ла-сi нiх 
Ро берт Ма ас кант рэз ка рэ-
зю ма ваў: «Сён ня мы гу ля лi 
лепш, чым у ня даў нiм мат чы 
чэм пi я на ту, ства ры лi больш 
га ля вых мо ман таў. Але, ка лi 
не за бi ваць i пра пус каць та-
кiя мя чы, — не пе ра маг чы!». 
Са праў ды, у ды на маў цаў 
бы лi не бла гiя га ля выя сi ту-
а цыi, але кож ны раз аба рон-
цы баб руй чан уда ла ра та ва-
лi свае ва ро ты. Вы клю чэн не 
скла дае хi ба толь кi крыўд ны 

ўдар Фi ге рэ да, ка лi мяч тра-
пiў у штан гу. Але, як вя до ма, 
ледзь-ледзь не лi чыц ца.

БА ТЭ прад ка заль на раз-
гра мiў «Смар гонь» з пер шай 
лi гi — 7:0. Дуб ля мi ад зна чы-
лi ся Дзмiт рый Ба га i Ар цём 
Кан ца вы. Па ад ным за бi тым 
мя чы на ра хун ку Дзмiт рыя 
Ма за леў ска га, Аляк санд ра 
Ва ладзь ко i Сяр гея Крыў ца. 
Да рэ чы, апош нi вы лу чыў ся 
яшчэ i ча тыр ма га ля вы мi пе-
ра да ча мi!

Ад зна чым i ас тат нiя вы нi кi: 
«Шах цёр» у се рыi пе наль цi 
адо леў «Тар пе да-Бе лАЗ» — 
2:2 (3:1), «Днепр» i «Го мель» 
з ад ноль ка вым лi кам 1:0 пе-
рай гра лi «Слуцк» i «Сла вiю» 
ад па вед на, а «Нё ман» i «Га-
ра дзея» ака за лi ся мац ней-
шы мi за «Ды на ма» (Брэст) i 
мi ка шэ вiц кi «Гра нiт» — 3:1.

Апош нi ўдзель нiк чвэрць-
фi наль ных су стрэч вы зна-
чыц ца толь кi 7 ве рас ня. На 
ста лiч ным ста ды ё не «Тар пе-
да» «Мiнск», якi пра цяг вае 
вы ступ лен не ў Лi зе Еў ро пы, 
пры ме «По лацк».

2. Муж чын ская збор ная 
Бе ла ру сi па бас кет бо ле не 
змаг ла атры маць паў тор ную 
пе ра мо гу над ка ман дай Эс-
то нii. У дру гiм паў фi наль ным 
мат чы ква лi фi ка цыi Еў ра-
бас ке та-2015 па да печ ныя 
Рус ла на Бай да ко ва буй на 
са сту пi лi эс тон цам — 61:79. 

Не да па маг лi ка ман дзе i 22 ач-
кi Аляк санд ра Куд раў ца ва.

На га да ем, у пер шай су-
стрэ чы з пры бал та мi пе ра-
мо гу свят ка ва лi бе ла ру сы. 
Але роз нi ца ў 6 мя чоў не да-
зво лi ла на шым хлоп цам пра-
цяг нуць ба раць бу за адзi ную 
пу цёў ку на кан ты нен таль нае 
пер шын ство. У вы нi ку за па-
пад ан не на чэм пi я нат на пра-
мую па зма га юц ца дру жы ны 
Эс то нii i Бал га рыi. Ня ўдач-
нi кам ад бо рач на га тур нi ру 
прый дзец ца прай сцi праз 
яшчэ ад но ква лi фi ка цый нае 
сi та. Але ўжо ў на ступ ным 
го дзе.

3. Ганд боль ны клуб БГК 
iм. Мяш ко ва за няў трэ цяе 
мес ца на тур нi ры «Ку бак 
Бе ла грап рам бан ка-2013». 

У мат чы за «се раб ро» брэсц-
кi клуб са сту пiў чэм пi ё ну Ра сii 
«Чэ хаў скiм Мядз ве дзям» — 
27:29. Пе ра мож цам спа бор-
нiц тваў стаў ма ке дон скi «Вар-
дар», якi ўпэў не на пе рай граў 
за па рож скi ЗТР — 26:22.

4. Не ча ка ная i та му асаб-
лi ва пры ем ная на вi на прый-
шла з чэш ска га го ра да Ала-
моўц. Бе ла рус ка Вiк то рыя 
Паў ло вiч ста ла пе ра мож цай 
ад кры та га пер шын ства Чэ-
хii па на столь ным тэ нi се, 
якое ўва хо дзiць у прэ стыж-
ную се рыю «Су свет ны тур». 
У фi наль ным па ядын ку Вiк-
то рыя абы гра ла на ту ра лi-
за ва ную га ланд ку з Кi тая 
Лi Джы ао — 4:2.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
■

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квартал або 2-е паўгоддзе 2013 года
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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на ІV кв. або 2-е паўг. 2013 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або
2-е паўгоддзе 2013 го да — за паў няй це карт ку ўдзель нi ка, вы ра зай це 
i да сы лай це яе да 8 кастрычніка ў рэ дак цыю на ад рас: 220013,
Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А. 

Сярод падпісчыкаў 10.10.2013 г. будуць разыграны 7 бесшнуравых 
тэлефонных апаратаў і суперпрыз — тэлевізар LG. Вы нi кi пуб лi ку юц ца ў 
га зе це «Звяз да» па 20.10.2013 г.

Прызы мож на будзе атры маць у рэ дак цыi па 31.12.2013 г. пры 
падачы квi тан цыi аб пад пiс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або 
2-е паўгоддзе 2013 го да i паш пар та. Пас ля 31 снежня вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма юц ца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» чытайце ў газеце 

«Звязда» за 16.08.13 г.
Тэрмін правядзення гульні — з 20.08.13 па 31.12.13. 

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2211 ад 25.07.13, выдадзена Міністэрствам гандлю РБ.

РЭ ВАНШ ПА-БАБ РУЙ СКУ

З Бе ла ру сi ад праў ле-
на мiль ён ная паш тоў-
ка праз пост кро сiнг, 
су час ную сiс тэ му аб-
ме ну паш тоў ка мi па 
ўсiм све це.

Гэ та ад бы ло ся ўна чы 
25 жнiў ня, i пост кро сер-
скiя су пол кi ў са цы яль ных 
сет ках ак тыў на са чы лi за 
пра цэ сам. Са мыя заў зя-
тыя ама та ры спа бор нi ча-
лi, каб ска рыс тац ца шан-
цам ад пра вiць мiль ён ную 
паш тоў ку з Бе ла ру сi. Шчас лi вы 
шанц атры ма ла Воль га Му раш ка, 
28-га до вая мiн чан ка, вы клад чы ца 
анг лiй скай мо вы на фа куль тэ це 
мiж на род ных ад но сi наў у БДУ. 
Воль га рас ка за ла, што да ве да-
ла ся аб пост кро сiн гу ад сяб ро вак, 
са ма па ча ла зай мац ца iм больш 
за два га ды та му i атрым лi вае ад 
гэ та га вя лi кае за да валь нен не.

— Я з мiль ён най паш тоў-
кай нi бы та Ос кар вый гра ла, бо 
атры ма ла столь кi вiн ша ван няў, 
— смя ец ца Воль га. — Дзя куй 
усiм вя лi кi! Гэ та вель мi пры ем на. 
Нi бы та прос тая па дзея, а столь кi 
ра дас цi. За ўваж це, нi чо га ма тэ-

ры яль на га — прос та эмо цыi i 
ста сун кi з цi ка вы мi людзь мi. За 
гэ та я i люб лю пост кро сiнг!

Што та кое пост кро сiнг, ве да-
юць ужо вель мi мно гiя ў Бе ла ру-
сi. Ка лi ко рат ка, гэ та мiж на род ны 
аб мен паш тоў ка мi, якi атры маў 
па пу ляр насць у мно гiх кра i нах. У 
пост кро сiн гу гар ма нiч на спа лу ча-
юц ца пош та i iн тэр нэт: удзель нiк 
да сы лае паш тоў кi па вы пад ко вых 
ад ра сах, якiя вы дае сайт, i атрым-
лi вае паш тоў кi ад iн шых ка рыс-
таль нi каў з уся го све ту.

У пост кро сiн гу бя руць удзел 
больш за 17 ты сяч бе ла ру саў. 
Уво гу ле па ўсiм све це — больш 
за 400 ты сяч удзель нi каў з дзвюх 

со цень кра iн. Най больш ак-
тыў ныя — Гер ма нiя, ЗША, Нi-
дэр лан ды, Фiн лян дыя, Ра сiя. I 
за мы кае шас цёр ку лi да раў па 
коль кас цi ад праў ле ных паш то-
вак Бе ла русь.

Мiль ён ная паш тоў ка з Бе-
ла ру сi на кi ру ец ца ў Лiт ву, на 
Бал тый скае ўзбя рэж жа. Дзяў-

чы на, якая жы ве ў Клай пе дзе, 
лю бiць паш тоў кi з чор на-бе лы-
мi вы ява мi. Воль га Му раш ка 
рас ка за ла, што яна па да бра ла 
для яе ра бо ту бе ла рус ка га фо-
та мас та ка: дзяў чы на, ча ма дан, 
са ма лёт. Што ж, i пост кро се ры 
лi чаць, што яны, ня хай i за воч-
на, мо гуць ванд ра ваць па све це 
i зна ё мiц ца з людзь мi дзя ку ю чы 
свай му хо бi.

— Я ўжо атры ма ла i да сла ла 
звыш 800 паш то вак, — рас ка-
за ла Воль га. — Мне больш па-
да ба ец ца ме на вi та да сы лаць, 
каб да га дзiць ча ла ве ку, зра бiць 
яму пры ем нае. А са ма най больш 
люб лю паш тоў кi «з гiс то ры яй», 
якiя пра неш та га во раць, пры му-
ша юць за ду мац ца аль бо прос та 
ўсмiх нуц ца!

З на го ды ад праў кi мiль ён-
най бе ла рус кай паш тоў кi ў сiс-
тэ ме пост кро сiн гу на ват з'я вiў-
ся но вы акаўнт «BY-1000000». 
I ця пер у паст кро сер скiх су-
пол ках ча ка юць но вых «круг-
лых» i прос та цi ка вых ну ма роў. 
На прык лад, 1111111 аль бо 
1234567.

Прад пры ем ства «Бел пош-
та» вы пус кае паш тоў кi для 
пост кро се раў i пры го жыя мар-
кi. У се рыi з вi да мi, сла ву тас-
ця мi, фло рай i фаў най Бе ла-
ру сi ёсць, да рэ чы, пры го жыя 
ра бо ты фо та май стра «Звяз ды» 
Ана то ля Кле шчу ка. А ў пла нах 
«Бел пош ты» на па ча так 2014 
го да — вы пуск мар кi «Шчас лi-
ва га пост кро сiн гу!»

Iло на IВА НО ВА
■

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

З ТАЙ ЛАН ДА... З «СЕ РАБ РОМ»!
Пад па тра на жам 
М і ж  н а  р о д  н а й 
фе дэ ра цыі фі ла-
тэ ліі і Ін тэр-Азі-
яц кай фе дэ ра-
цыі фі ла тэ ліі ў 
най буй ней шым у 
Банг ко ку ганд лё-
ва-вы ста вач ным 
цэнт ры прай-
шла су свет ная 
вы стаў ка ма рак 
«Тай ланд-2013». 
Удзел у ёй пры-
ма ла і дэ ле га цыя 
Рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Бел пош та».

На вы ста ве бы лі прад стаў ле ны 432 ка лек цыі і экс па на ты з роз-
ных кра ін све ту ў 29 афі цый ных кон курс ных кла сах. Усе кон курс-
ныя ра бо ты ацэнь ва ла кам пе тэнт нае між на род нае жу ры. У вы ні ку 
ў лі та ра тур ным кла се за «Ка та лог паш то вых ма рак Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. 2008—2012» на ша РУП «Бел пош та» бы ло ўда сто е на 
ся рэб ра на га ме да ля.

— Асноў най за да чай удзе лу ў між на род ных фі ла тэ ліс тыч ных 
вы стаў ках з'яў ля ец ца рэ кла ма сва ёй кра і ны і сва іх паш то вых 
ма рак, што асаб лі ва важ на для ма ла дых дзяр жаў, — пад крэс-
лі ла ды рэк тар вы да вец ка га цэнт ра «Мар ка» Іры на Шы пі ла ва. 
— На на шым стэн дзе кож на му на вед валь ні ку пра па ноў ваў ся ма-
ляў ні ча аформ ле ны рэ клам ны бук лет з ін фар ма цы яй аб кра і не, 
яе геа гра фіч ным ста но ві шчы, аб бе ла рус кіх паш то вых мар ках і 
маг чы мас цях іх на быц ця.

Най боль шым по пы там ка рыс та лі ся паш то выя мар кі з дзяр-
жаў най сім во лі кай, а так са ма з се рый «На цы я наль нае адзен не», 
«Ар хі тэк ту ра», «Фло ра і фаў на», «Рэ лі гія».

Ва лян ці на ДОЎ НАР
■

Свет на да ло нiСвет на да ло нi  ��

ДЗЯЎ ЧЫ НА, ЧА МА ДАН, СА МА ЛЁТ...
аль бо Шчас лi вы мiль ён

(Iлюст ра цыi з сай та «Бел пош ты» (паш тоў ка 
з фо та А. Кле шчу ка) i пост кро сер скiх ста ро нак «ВКон так те»)

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

На мес нік мі ніст ра аду ка цыі 
Ва сіль Буд ке віч за ўва жыў, што 
трэ ба па шы рыць па мер ную лі-
ней ку ма дэ ляў школь на га адзен-
ня. Вуч ні ста рэй шых кла саў — 
ужо да рос лыя юна кі і дзяў ча ты, 
і ў дзі ця чых ад дзе лах ім праб ле-
ма тыч на па да браць са бе адзен-
не. Па мер ны мак сі мум тут — 44 
— 46, у хлоп чы каў — 48.

Так са ма чы ноў ні кі звяр ну лі ўва-
гу, што дзе ла вы стыль адзен ня хоць 
і стро гі, але па ві нен быць су час ным 
і мод ным. Ды і апроч на ву чаль на га 
пра цэ су, у шко лах ла дзяц ца свя ты 
і куль тур ныя ме ра пры ем ствы, на 
якіх хо чац ца вы гля даць ура чыс та. 
У ад каз на гэ та су пра цоў ні кі ўні вер-
ма га ся род без лі чы чор на-шэ рых 
пін жа коў і шта ноў знай шлі... адзін 
бе лы кас цюм.

На 14-й спе цы я лі за ва най вы-
ста ве-кір ма шы «Пры ві тан не, 
шко ла!», што ад кры ла ся ў на цы-
я наль ным вы ста вач ным цэнт ры 
«Бел Экс па», мож на знай сці і ім-
парт нае, і на ват ды зай нер скае 
адзен не для школь ні каў. На быць 
не аб ход ныя рэ чы на вы ста ве 
маг чы ма да 31 жніў ня.

— Тут зруч на вы бі раць: усё ў 
ад ным мес цы. Шмат па віль ё наў, 
але мы знай шлі тое, што ха це лі, 
— дзе ліц ца са мной на стаў ні ца 
Свят ла на Мі ка ла еў на, па каз ва-
ю чы на ўнуч ку Ка ця ры ну, якая 
кра су ец ца ў но вым школь ным 
строі. — Цэ ны, без умоў на, роз-
ныя. Але мы па да бра лі кас цюм 
за 190 ты сяч, голь фік за 46 ты сяч 
— гэ та ж зу сім не до ра га.

Ка лі дэ ле га цыя чы ноў ні каў і 
жур на ліс таў зна ё мі ла ся з асар ты-
мен там ад на го з па віль ё наў кір-
ма шу, не ча ка на да яе па ды шла 
жан чы на. Яна па ве да мі ла, што 
сва іх шас ця рых уну каў заўж ды 
апра нае на гэ тай вы ста ве і ме-
на ві та ў гэ тым па віль ё не. Але вы-
ка за ла за ўва гу, што ў школь ным 
адзен ні ня ма на ту раль ных тка нін, 
а ка лі і ёсць — цяж ка знай сці рэч 
па трэб на га па ме ру. У ад каз на та-
кую за яву вы твор цы пра па на ва лі 
афор міць ін ды ві ду аль ную за яў ку. 
Та кім чы нам на ват са мы па тра ба-
валь ны па куп нік мо жа атры маць 
тое, што яму па трэб на. Праў да, і 
цэ ны на адзен не па ін ды ві ду аль-
ных за яў ках вы шэй шыя, чым на 
«стан дарт ную» лі ней ку ма дэ ляў. А 
што да на ту раль ных тка нін, то яны 

вы ка рыс тоў ва юц ца ў школь ным 
адзен ні час цей за ўсё кам бі на ва на 
са штуч ны мі. Бо, па сло вах вы твор-
цаў, кас цю мы са 100-працэнтнай  
воў ны ня зруч ныя, за імі скла да на 
да гля даць і для га рэз-школь ні каў 
зу сім не прак тыч ныя, та му не ка-
рыс та юц ца по пы там у па куп ні коў.

Мін ча не рых ту юць дзя цей да 
на ву чаль на га го да на вед ва ю чы 
не толь кі ўні вер ма гі і кір ма шы. 
Так, у ад ным з су пер мар ке таў 
для дзя цей ад зна чы лі, што сё ле-
та про да жы та ва раў школь на га 
се зо на амаль у 2,5 ра за пе ра вы-
сіў ле таш ні ўзро вень. Тут так са ма 
прад стаў ле ны шы ро кі вы бар кан-
цы ляр скіх та ва раў, абут ку і адзен-
ня ай чын ных вы твор цаў. У са мім 
су пер мар ке це не шмат люд на, але 
я зна хо джу ма му з сы нам, якія вы-
бі ра юць школь ны кас цюм.

— Кра ма зна хо дзіц ца не да лё ка 
ад до му, тут доб ры вы бар та ва раў, 
усё мож на ку піць у ад ным мес цы, 
— ка жа ма ма Юлія Яр мо лік. — Цэ-
ны ця пер паў сюль ад ноль ка выя: у 
ся рэд нім хлап чу ко вы кас цюм каш-
туе 500 ты сяч. Мож на знай сці і за 
300, але гэ та бу дуць ужо ма дэ лі 
мі ну ла га се зо на.

...У Стоўб цах на пля цы пе рад 
кра май «Дзі ця чы свет» вы стаў-
ле ны па віль ён, дзе прад стаў ле ны 
не ка то рыя ма дэ лі адзен ня, абут-
ку, кан цы ляр скія пры на леж нас-
ці. Тут жа — аб' ява пра ак цыю з 
10-працэнтнай зніж кай, пад гон-
ку адзен ня, зніж ку шмат дзет ным 

сем' ям — усё, як у ста лі цы. Боль-
шая ж част ка та ва раў ча кае па-
куп ні коў унут ры кра мы.

— У нас столь кі ці ка вых ма дэ-
ляў! Вось па гля дзі це: кам плект 
для са праўд най мод ні цы! І гэ та 
на ту раль ная ску ра — за 195 ты-
сяч! — па каз вае спад ні цу і ка мі-
зэль ку са ску ра ны мі ўстаў ка мі 
пра да вец Та і сія Пляс кач.

Вя до ма, вы бар тут не та кі, як у 
тым жа ГУ Ме (мен шая ганд лё вая 
пло шча), але ён да во лі ба га ты. Ма-
дэ лі та кія ж са мыя, што і ў Мін ску, 
та му ў знеш нім вы гля дзе стаўб цоў-
скія школь ні кі не бу дуць са сту паць 
ста ліч ным. Са мі мяс цо выя жы ха ры 
асар ты мен там за да во ле ны.

— Вы бар вя лі кі: і су кен кі, і са-
ра фа ны, і спад ні цы, і спар тыў-
ныя кас цю мы. Ні ку ды не трэ ба 
ехаць, — рас па вя дае Воль га, 
якая збі рае ў шко лу дзвюх пля-
мен ніц. — Ка лі рап там ча гось ці 
ня ма, па ды хо дзім да пра даў ца, 
яна за піс вае за яў ку і пры во зіць 
тое, што нам па трэб на. Мы заўж-
ды тут апра на ем ся.

— Сён ня як у Мін ску, так і ў рай-
цэнт рах прад стаў ле ны та ва ры на 
са мы па тра ба валь ны густ, — пад-
су ма ваў вы ні кі па езд кі на мес нік 
мі ніст ра ганд лю Вя ча слаў Дра гун. 
— Маг чы ма, асар ты мент на ват 
праз мер на шы ро кі — па 250—270 
ма дэ ляў. Во чы раз бя га юц ца, па-
куп ні ку скла да на зра біць вы бар.

Уся го про даж та ва раў да на-
ву чаль на га го да сё ле та па кра і не 
вя дуць больш за сем ты сяч ганд-
лё вых аб' ек таў. З 10 лі пе ня да 
10 ве рас ня па ста ян на дзей ні-
ча юць 200 школь ных ба за раў, 
ар га ні за ва на пра ца яшчэ 560 
да дат ко вых школь ных кір ма шоў 
у вы хад ныя дні. Кош та вы дыя па-
зон на бо ру та ва раў для экі пі роў кі 
школь ні ка ва га ец ца ад 860 ты сяч 
руб лёў да 4,3 міль ё на руб лёў.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Мінск — Стоўб цы — Мінск.

КОЛЬ КI КАШ ТУ ЮЦЬ ВЕ ДЫ?
Мi нiс тэр ствам аду ка цыi за цвер джа ны па мер пла ты за ка ры-
стан не школь ны мi пад руч нi ка мi ў 2013/2014 на ву чаль ным 
го дзе. Як i ў па пя рэд нiя га ды, баць кi бу дуць аплач ваць толь кi 
50% ад кош ту пад руч нi каў.

Для пер ша клас нi каў ка ры стан не кам плек там пад руч нi каў бу дзе 
каш та ваць 27 500 руб лёў. Для вуч няў 2-х кла саў — 28 250 руб лёў, 
для 3-х кла саў — 53 450 руб лёў, для 4-х — 43 500 руб лёў, для 5-х — 
23 000 руб лёў, 6-х — 19 300 руб лёў, 7-х — 31 700 руб лёў, 8-х — 36 
400 руб лёў, 9-х — 53 300 руб лёў, 10-х — 72 250 руб лёў i 11-х — 69 900 
руб лёў. Та кiм чы нам, най больш ад чу валь на пад руч нi кi па да ра жэ лi 
для трэ ця клас нi каў, вуч няў чац вёр тых i адзi нац ца тых кла саў.

У ад па вед нас цi з Ко дэк сам аб аду ка цыi, ад уня сен ня пла ты за ка-
ры стан не пад руч нi ка мi вы зва ля юц ца: на ву чэн цы са на тор ных школ-iн-
тэр на таў, спе цы яль ных ву чэб на-вы ха ваў чых i спе цы яль ных ля чэб на-
вы ха ваў чых уста ноў аду ка цыi; асо бы з асаб лi вас ця мi псi ха фi зiч на га 
раз вiц ця; дзе цi-сi ро ты i дзе цi, якiя за ста лi ся без баць коў скай апе кi; 
дзе цi-iн ва лi ды ва ўзрос це да 18 га доў i iн ва лi ды з дзя цiн ства; асо бы, 
якiя за свой ва юць змест аду ка цый най пра гра мы да школь най аду ка-
цыi, хво рыя на ан ка ла гiч ныя за хвор ван нi цi хво рыя на ту бер ку лёз; 
дзе цi з сем' яў, якiя ў ад па вед нас цi з за ка на даў ствам атрым лi ва юць 
дзяр жаў ную да па мо гу на дзя цей ва ўзрос це, ста рэй шым за 3 га ды; 
на ву чэн цы з сем' яў, у якiх адзiн цi абод ва баць кi з'яў ля юц ца iн ва лi-
да мi I цi II груп, i не ка то рыя iн шыя ка тэ го рыi.

Для на ву чэн цаў са шмат дзет ных сем' яў (трое i больш дзя цей) пла-
та за ка ры стан не пад руч нi ка мi i ву чэб ны мi да па мож нi ка мi знi жа ец ца 
на 50% ад вы зна ча най пла ты.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

«АСАР ТЫ МЕНТ ШКОЛЬ НЫХ ТА ВА РАЎ ЗА НАД ТА ШЫ РО КІ — 
ПА КУП НІ КУ СКЛА ДА НА ЗРА БІЦЬ ВЫ БАР»

Сот ні ма дэ ляў школь най 
фор мы ад бе ла рус кіх 
вы твор цаў, дзя сят кі 
ва ры я цый кам бі на ван ня 
стро яў для хлоп чы каў 
і дзяў чат. Ад ка ля ро вай 
га мы хлап чу ко вых ка шуль 
лі та раль на ў ва чах міг ціць.
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