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НАПРЫКАНЦЫ

6 верасня 2013 г.
 Ну і ну!

СВЯТЫНІ, ЯКІЯ ЯДНАЮЦЬ
Гэты фотарэпартаж можна было пачынаць дваццаць гадоў таму, калі Беларусь упершыню адзначала сваё новае
нацыянальнае свята пісьменства і друку. Тады быў зроблены
першы запіс у дзённіку навукова-асветніцкай экспедыцыі
«Дарога да святыняў» з Дабрадатным агнём. Менавіта ў той
час былі выказаны першыя спадзяванні на адраджэнне гістарычнага Баркалабаўскага манастыра. Сёлета экспедыцыя
зноў завітала на месца, дзе ўдзельнікі духоўнай місіі калісьці
ўкапалі першы драўляны крыж. Цяпер на тым маляўнічым
лузе ўжо выраслі першыя пабудовы Баркалабаўскага Узнясенскага жаночага манастыра. Такіх прыкладаў шмат. Духоўнае адраджэнне — галоўная
мэта экспедыцыі. Яе галоўны стрыжань, які
яднае людзей розных узростаў і поглядаў —
нашы спадчынныя святыні.

«Мабільны
талент»

Духоўна-асветніцкім напрамкам вызначаецца склад
экспедыцыі. Яе ўдзельнікі — вядомыя беларускія навукоўцы, дзеячы літаратуры і мастацтва, святары, грамадскія дзеячы. Сёлета яны наведалі гарады і вёскі Мінскай,
Брэсцкай, Магілёўскай абласцей, пабывалі ва ўстановах культуры і адукацыі, бальніцах, дзіцячых прытулках,
удзельнічалі ў памінальных набажэнствах на месцах пахавання воінаў Вялікай Айчыннай вайны.
Як ва ўсе мінулыя гады, падчас сёлетняй экспедыцыі
папаўняўся агульнабеларускі «Сад малітвы». Ва ўсіх насе-

17-гадовы навучэнец аднаго са
сталічных тэхнікумаў, раней судзімы за крадзеж, абхітрыў каля
паўсотні людзей. Прычым, што
цікава, не падлеткаў, а... дарослых. Ён знаходзіў даверлівых
гра ма дзян, якіх пад роз ны мі
прычынамі ўгаворваў аказаць
яму дапамогу, аформіўшы на сябе набыццё дарагіх гаджэтаў.
Паломнікі набліжаюцца да Святога поля пад Баранавічамі.

Па традыцыі, усцілаючы кветкамі шлях, сустракалі
вяскоўцы хрэсны ход з Дабрадатным агнём
ад Гроба Гасподняга.

За мінулыя дваццаць гадоў навукова-асветніцкая экспедыцыя прайшла і праехала
амаль 25 тысяч кіламетраў. На гэтым шляху Дабрадатным агнём ад Гроба Гасподняга
было асвечана каля 600 храмаў, манастыроў, капліц. У мерапрыемствах гэтай духоўна-асветніцкай місіі ўдзельнічалі 4,5 мільёна жыхароў гарадоў і вёсак.

Сярод тых, хто сустракаў экспедыцыю,
было шмат школьнікаў.

Новы храм у горадзе Дрыбін.
Тут адбыўся хрэсны ход і набажэнства.

Прафесараў Сцяпана Лаўшука і Пятра Лысенку
паўсюдна цікавілі вясковыя навіны.

Протаіерэй Сяргей Сень — адзін з тых святароў, чый прыход
наведала экспедыцыя. Жыхары Дрыбіна назвалі яго Чалавекам
года ў намінацыі «грамадска-палітычная дзейнасць». З яго ініцыятывы і пры непасрэдным удзеле было пабудавана шмат храмаў.

У гэтай лампадзе экспедыцыя
пранесла Дабрадатны агонь,
запалены каля Гроба Гасподняга
ў Іерусаліме.

Народны майстар Елісей Саламянка з Баранавіч
перадаў экспедыцыі драўляны макет царквы —
скрыню для збору ахвяраванняў.

ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ ПА ХАКЕІ
РАСПАЧНУЦЬ БЕЛАРУСЫ
І АМЕРЫКАНЦЫ
Стаў вядомы расклад чэмпіянату свету па хакеі, які
пройдзе ў Мінску з 9 па 25
мая 2014 года. Стартавы
матч су свет на га фо ру му
мусіць сабраць усе 15 тысяч заўзятараў, на якія разлічана «Мінск-Арэна». Бо
адкрываць праграму спаборніцтваў будуць зборныя
Беларусі і ЗША. У гэты ж
дзень згуляюць яшчэ дзве
вельмі моцныя каманды —
швейцарцы і расіяне.
9 мая распачнуцца і першыя
матчы на «Чыжоўка-Арэне», якая,

дарэчы, адчыніцца літаральна
праз два месяцы. На новай пляцоўцы ў першы дзень чэмпіянату адбудуцца матчы Францыя
— Канада і Славакія — Чэхія. А
вось дзейныя чэмпіёны планеты
— зборная Швецыі — абарону
тытула пачне на наступны дзень
гульнёй супраць Даніі.
Адзначым, што ўсе сустрэчы
на групавой стадыі і чвэрцьфіналы пройдуць на дзвюх арэнах
(гульні ў групе В — на «МінскАрэне», матчы групы А — на
«Чыжоўка-Арэне». — Аўт.), а за
паўфіналамі і фіналам гледачы

змогуць назіраць ужо ў адным
месцы — з трыбун галоўнай хакейнай пляцоўкі краіны.
Продаж квіткоў на матчы пачнецца ў канцы верасня. Каб наведаць адзін матч групавой стадыі,
трэба будзе заплаціць ад 6 да
50 еўра. А вось кошт квіткоў на
гульні фінальнага раўнда будзе
пачынацца ад 25 еўра. Таксама
ў продаж запусцяць білетныя пакеты на гульнявы дзень, на матчы групавой стадыі, на сустрэчы
фінальнага раўнда, на ўсе гульні
ў межах адной з арэн, а таксама
пакеты разам з пражываннем,

Группа А

Группа В

Швецыя
Чэхія
Канада
Славакія
Нарвегія
Данія
Францыя
Італія

Фінляндыя
Расія
ЗША
Швейцарыя
Германія
Латвія
БЕЛАРУСЬ
Казахстан

харчаваннем, экскурсіямі і іншымі паслугамі.

Наступнай саперніцай другой ракеткі свету
будзе італь ян ка Фла вія Пе не та, якую мож на
лічыць галоўным «чорцікам з табакеркі» гэтага турніру. Перад пачаткам спаборніцтваў колішняя 10-я ракетка свету займала толькі 83-і
радок рэйтынгу. Але гэта можна патлумачыць:
італьянская тэнісістка прапусціла канцоўку леташняга сезона з-за аперацыі на запясці і толькі
ў пачатку вясны ўзнавіла выступленні. Парадаксальна, але ў такіх умовах Флавія Пенета
паказала лепшы вынік у кар'еры на турнірах
Вялікага шлема.

Дарэчы, у кампаніі паўфіналістак наша суайчынніца — самая маладая. Вікторыя маладзейшая за сваіх апанентак на 7 гадоў. Амерыканка
Серэна Уільямс, кітаянка На Лі, як і Флавія Пенета, даўно размянялі трэці дзясятак. Ці з'яўляецца
ўзрост «тузом у рукаве» для беларускі, адназначна адказаць складана. Па фізічнай падрыхтоўцы
ўсе тры саперніцы Вік торыі могуць даць фору
любой маладой тэнісістцы. А вось ці не адчуваюць дадатковага прэсінгу з-за гэтага фак та
вялікаўзроставыя паўфіналісткі — пытанне адкрытае. Нездарма псіхалогія ў жаночым тэнісе
часта выходзіць на першы план.
У любым выпадку развязкі турнірных калізій
доўга чакаць не прыйдзецца. Паўфінальныя матчы адбудуцца ўжо сёння, а фінальную гульню
пабачым заўтра.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.



ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ НАШ СТЭНД
на выставе «Будпрагрэс»
з 10 па 13 верасня!
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«ТУЗ У РУКАВЕ» ВІКТОРЫІ АЗАРАНКІ
Вікторыя Азаранка працягвае выступленне
на Адкрытым першынстве ЗША па тэнісе. У
чвэрцьфінальным матчы беларуска ўпэўнена «разабралася» са славацкай тэнісісткай
Даніэлай Хантухавай — 6:2, 6:3 і выйшла ў
паўфінал.

леных пунктах адбывалася пасадка дрэўцаў, якія будуць нагадваць пра
наведванне гэтых мясцін паломнікамі з Дабрадатным агнём ад Гроба
Гасподняга. Пад карэнне саджанцаў падсыпалася зямля з папярэдніх месцаў, дзе ўжо пабывала экспедыцыя. Такім чынам дубкі, яблынькі, бярозкі,
клёны, вырастаючы з адзінай зямлі, нібы далучаюцца да нашай адзінай
малітвы. Тысячы такіх дрэўцаў ужо растуць, набіраюць моцы каля храмаў,
у школьных дварах, у скверах і на плошчах ва ўсіх абласцях рэспублікі.
Зразумела, што такі маштабны праект працягласцю ў дваццаць гадоў
прыцягнуў да сябе знакавых асоб. Гэта яны на сустрэчах з вяскоўцамі
і гараджанамі даносяць свае веды пра мінулае праваслаўнай царквы,
пра першаасветнікаў, сусветна вядомых землякоў — навукоўцаў, пісьменнікаў, герояў-абаронцаў Айчыны. Дзякуючы экспедыцыі сотні тысяч
слухачоў пачулі цікавыя выступленні кандыдата багаслоўя, прафесара,
протаіерэя Сергія Гардуна; члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара
філалагічных навук, прафесара Сцяпана Лаўшука; археолага, доктара
гістарычных навук, прафесара Пятра Лысенкі. Сотні тысяч гледачоў горача віталі народную артыстку Беларусі Марыю Захарэвіч, якая натхнёна
чытала вершы Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, урыўкі з прозы Якуба
Коласа і многіх іншых зорак айчыннай літаратуры.
Нязменны кіраўнік і арганізатар экспедыцыі, заслужаны работнік
культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат прэміі «За духоўнае адраджэнне» пісьменніца Ніна Загорская падчас аднаго з выступаў сказала:
«Сад нашай супольнай малітвы стаіць на мінулым і расце ў будучыню.
Лісце з пасаджаных намі дрэў упадзе на далоні прапраўнукаў...»
Яўген ПЯСЕЦКІ. Фота аўтара.

У асноўным ён дзейнічаў на тэрыторыі Цэнтральнага раёна сталіцы, дзе
сканцэнтравана найбольшая колькасць
салонаў сувязі. Атрыманыя падманным
шляхам планшэты і дарагія мабільныя
тэлефоны малады чалавек прадаваў
на рынку ці праз інтэрнэт. Пацярпелыя
даведваліся пра падман толькі тады,
калі ім тэлефанавалі з паведамленнем
аб пратэрміноўцы плацяжоў.
Займаўся навучэнец сваім «бізнесам» з мінулага года, прычым дзейнічаў рознымі шляхамі. Некаму абяцаў,
што будзе плаціць самастойна, кагосьці
проста падманваў, маўляў, на яго імя
ўжо аформлены крэдыт і таму яшчэ
адзін папросту не дадуць. Мог нават
сказаць, што грошы ўносіць увогуле
не трэба будзе, бо пры дапамозе «патрэбных сувязяў» звесткі пра кантракт
з камп'ютарнай базы выдаляць. Дарэчы будзе сказаць, што большасць
ашуканых грамадзян ішлі насустрач
прадпрымальнаму маладому чалавеку
не проста так, а за пэўны «ганарар» —
30-40 долараў. Гэты спосаб ён адшукаў
у маі мінулага года на адным з сайтаў. У
артыкуле навучэнец прачытаў, як лёгка
зарабіць грошы, угаворваючы людзей
за невялікае ўзнагароджанне браць
на сябе крэдыты ці ў растэрміноўку —
планшэты і мабільныя тэлефоны. На
наступны ж дзень, скарыстаўшыся парадай, аферыст пазнаёміўся праз інтэрнэт з хлопцам, які дапамагаў яму
шукаць людзей, што гатовыя былі за
плату афармляць на сябе тыя самыя
крэдыты ці браць у растэрміноўку дарагі тавар і перадаваць яго «заказчыку»
паслугі. Як высветлілася, ахвотнікаў
зарабіць грошай «па-лёгкаму» аказалася больш чым дастаткова. Агулам
ахвярамі махляра сталі 48 чалавек, у
дачыненні да прадпрымальнага навучэнца заведзена больш за 50 крымінальных спраў.
Сяргей РАСОЛЬКА

год — Напалеон, узяўшы Шавардзінскі рэдут і ведаючы, што руская армія заняла пазіцыі каля вёскі
Барадзіно, бітвы не пачынае. «Воіны! Вось бітва, якой вы так
чакалі. Перамога залежыць ад вас!» — не без пафасу заявіў
ён войскам. Міхаіл Кутузаў таксама аб'ехаў войскі, але задачу
на заўтра выклаў без патэтыкі: «Кожны полк будзе выкарыстаны па справе. Вас будуць мяняць, як вартавых, кожныя дзве
гадзіны. Спадзяюся на вас. Бог нам дапаможа...».
год — нарадзіўся (мяс тэчка
Церахоўка, цяпер Добрушскі
раён Гомельскай вобласці) Леанід Рыгоравіч Рахленка, беларускі рэжысёр і акцёр,
народны артыст Беларусі (1946) і СССР
(1966). У 1929-81 гадах працаваў у Беларускім тэатры імя Янкі Купалы (у 1937-43-м
— мастацкі кіраўнік). Сярод роляў: Гарлахвацкі («Хто смяецца апошнім» К. Крапівы), Сымон («Салавей» З. Бядулі), Бубноў
(«На дне» М. Горкага) і іншыя. Здымаўся
ў кінафільмах «Міколка-паравоз», «Палеская легенда», «Гадзіннік спыніўся апоўначы», «Веснавыя навальніцы». Лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1970).
год — нарадзіўся (вёска Баяры, цяпер Карэліцкі
раён Гродзенскай вобласці) Фёдар Уладзіміравіч Мірачыцкі, вядомы беларускі вучоны ў галіне заатэхніі і
эканомікі сельскай гаспадаркі, член-карэспандэнт Акадэміі
аграрных навук Беларусі (1992), заслужаны работнік сельскай
гаспадаркі Беларусі (1983). У 1969-94 гадах — намеснік, першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі, намеснік старшыні
Дзяржплана, першы намеснік старшыні Дзяржаграпрама,
міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі. Аўтар навуковых прац па кормавытворчасці, свінагадоўлі, малочнай
жывёлагадоўлі, эканоміцы і арганізацыі сельскагаспадарчай
вытворчасці.

1907

1936

Аляксандр ЕЛЬСКІ, пісьменнік, этнограф, гісторык,
перакладчык, публіцыст:
«Родная мова ў дакладным значэнні ёсць самая любімая
спадчына нацыі; праз яе пасярэдніцтва лягчэй за ўсё пранікнуць у душу нацыі, закрануць пачуцці, праясніць розум, падштурхнуць адпаведную думку, заклікаць да дзеяння, змагацца
са страсцямі, ствараць дабрачыннасці!».

Фота БЕЛТА.

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

6.26
6.14
6.17
6.15
6.42
6.45

Захад Даўжыня
дня

19.48
19.40
19.38
19.33
20.03
20.01

13.22
13.26
13.21
13.18
13.21
13.16

Маладзік 5 верасня.
Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Арсенія, Георгія, Пятра.
К. Беаты, Яўгеніі, Захара,
Германа, Магнуса, Міхала, Яўгена.

Ідзе экзамен па правілах дарожнага
руху. Экзаменатар:
— Скрыжаванне, тут вы, тут аўтобус,
тут грузавік, тут матацыкл. Хто праедзе
першы?
Курсант:
— Таксіст.
Экзаменатар:
— Чаму таксіст?! Адкуль там узяўся
таксіст?!
Курсант:
— Ды чорт яго ведае, адкуль гэтыя
таксісты бяруцца...
Уражанні пасля адпачынку.
Гатэль спадабаўся, нумар наогул
супер, а ручнікі такія пухнатыя, што
ледзь чамадан закрыў.

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 (намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (першы намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк 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,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

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

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Уяўляеш, Зіна, які жах!
Зноў я цябе прысніў!..

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сонца

ЗАЎТРА

Месяц

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
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