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У вёс ку Ста ры кі прый шла са праўд-
ная во сень — і ў пра мым, і ў пе ра нос-
ным сэн се. З ага ро даў у гэ ты час, як 
і на ле жыць, са бра ны ўра джай буль бы 
і бу ра коў, зроб ле ны на дзей ныя за па-
сы для ад ной ка ро вы і двух вяс ко вых 
ко ней.

— Без ка ня мы не мо жам, — ка жа 
муж Эмі ліі Сяр гей Гар бар, — трэ ба ез-
дзіць да баль ша ка, бо аў та лаў ка сю ды 
не да хо дзіць.

Пер шае, аб чым па пра сі лі Сяр гей 
і Эмі лія Гар ба ры, а по тым і Ула дзі мір 
з жон кай Ма ры яй — па са дзей ні чаць 
у тым, каб сю ды праклалі да ро гу — уся-
го ка ля кі ла мет ра, бо і газ не маг чы ма 
да вез ці, і хут кая да па мо га не здоль на 
свое ча со ва да брац ца. Ле там яшчэ так-
сяк, а зі мою хоць «ка ра вул» кры чы. Та-
му без ко ней у Ста ры ках па куль ні як 
не абы сці ся.

— Без да ро гі мы ні бы ада рва ныя ад 
све ту, — ска за лі ста ры коў цы і да да лі, 
што ня даў на да іх пры яз джаў па зна-
ё міц ца но вы стар шыя Ця цер каў ска га 
сель са ве та, які так са ма абя цаў па са-
дзей ні чаць у вы ра шэн ні гэ тай праб ле-
мы. Ці ка віў ся жыц цём, ін шы мі праб ле-
ма мі вяс коў цаў.

А та кія-ся кія праб ле мы сё лет няй 
ста ры коў скай во сен ню ўсё ж ўзні ка лі. 
Па-пер шае, быў вя лі кі ўра джай на яб-
лы кі. Асаб лі ва ў гас па дар цы Ула дзі мі ра 
і Ма рыі. На жаль, з-за та го, што Шар-
каў шчын скае спажывецкае таварыства 
свое ча со ва не да ло ма шы ну, пра па ла 
больш за 2 то ны садавіны. Гас па дар 
вы му ша ны быў вы вез ці гніл лё ў кус-
тоўе — як ака за ла ся, на пад корм ку дзі-
коў, якія і без та го не да юць вяс коў цам 
спа кой на га жыц ця.

— Дзі кі нас не ба яц ца. Яны і ўдзень 
мо гуць рыц ца і не звяр таць на нас ні я-
кай ува гі, — жа ліц ца гас па дар, — та му 
і тры маю са бак ка ля ага ро даў. А яшчэ 
і элект ра па сту хі па ста віў.

Яшчэ ў Ста ры ках сё ле та ў студ нях 
ад сут ні ча ла ва да, і ўпер шы ню мне да-
вя ло ся на зі раць, як з 3-тон най боч кі 
ва ду злі ва лі ў студ ню, на паў ня лі за па-
сныя ёміс тас ці і по суд. Гэ та быў ужо 
трэ ці пры воз ва ды ў вёс ку. Доб ра, што 
мяс цо вы СВК ідзе на су страч вяс коў-
цам, вы ру чае, ка лі трэ ба, і дае трак-
тар.

— Усё з-за та го, што пра цяг лы час 
не бы ло даж джоў, — тлу ма чыць кры-
тыч ную сі ту а цыю Ула дзі мір, — гэ та зда-
ры ла ся ўпер шы ню ў гіс то рыі на ша га 
па се лі шча.

А што да ты чыць са праўд най гіс то рыі 
на се ле на га пунк та, дык ні хто са ста ры-
коў цаў дак лад на не ве дае, ад куль і з-за 
ча го ўзнік ла наз ва.

— Ад но чуў ад баць кі, што тут заў сё-
ды жы лі доў га. Ён сам пра жыў 91 год, 

а яго баць ка — 90, — ка жа Ула дзі мір 
Кан стан ці на віч. — Па мя таю, на ад ным 
са ста рых да моў доў га ві се ла шыль дач-
ка на поль скай мо ве «Starykі».

Ад но дак лад на вя до ма (за ха ва-
лі ся па пе ры), што на ва коль ная зям-
ля — а гэ та 80 гек та раў (па-ко ліш ня му 
57 дзе ся цін) — да 1939 го да на ле жа ла 
баць ку Ула дзі мі ра. А яшчэ ра ней — яго 
дзе ду. У дзе да бы ло чац вё ра ко ней, 
жа ра бя і дзя ся так ка роў. Зям ля бы ла 
пу шча на пад во ры ва, се на ко сы і лес. 
Ула дзі мір, ка лі вяр нуў ся з Лат віі (пра-
жыў там 23 га ды), не ка то ры час пра ца-
ваў лес ні ком у гэ тым са мым дзе да вым 
ле се.

Не шка дую, што вяр нуў ся на род ную 
зям лю, — ка жа Ула дзі мір. — Па куль быў 
жы вы баць ка, я пры яз джаў сю ды кож-
ныя вы хад ныя.

А вяр нуў ся і знай шоў са бе тут жон ку 
Ма рыю, якая так са ма ад сюль ро дам.

Але дзіў ны лёс не толь кі ў Ула дзі мі ра 
Аў сю ке ві ча, але і Эмі ліі. Дзіў ны та му, 
што ро дам яна з зу сім ін шых мяс цін. 
У ва ко лі цах Ста ры коў спрад ве ку жы лі 
пра ва слаў ныя, ка та лі кі, якія ата са ям-
ля лі ся бе з па ля ка мі, і ста ра ве ры. Тут 
здаў на іс на ва ла ху тар ская сіс тэ ма, якая 
моц на тры ма ла ся да ся рэ дзі ны мі ну ла-
га ста год дзя. На во кал па гор кі, азё ры — 
ад ным сло вам, Брас лаў шчы на. А Эмі лія 
на ра дзі ла ся на «су праць лег лым ба ку» 
Бе ла ру сі — у Хой ніц кім ра ё не, по бач 
з вёс кай на род на га пісь мен ні ка Іва на 
Ме ле жа. Там, дзе спрад ве ку бы лі ба-
ло ты і ні зі ны, а лю дзі жы лі не на ху та-
рах, а вя лі кі мі па ся лен ня мі. У іх вёс цы 
бы ло 500 два роў. Эмі лія Са вель еў на 
пры еха ла ў Брас лаў скі ра ён ко ліш няй 
По лац кай воб лас ці ў 1952 го дзе па раз-
мер ка ван ні пас ля Ма зыр ска га пе ду ні-
вер сі тэ та.

— Спа чат ку мне не як дзіў на бы ло 
ба чыць гэ тыя ху та ры, — пры гад ва ю чы 
мі ну лае, усмі ха ец ца Эмі лія Са вель еў-
на.

Яна пра ца ва ла ў шко ле на стаў ні цай 
ма тэ ма ты кі, жы ла на ква тэ ры. Спа чат-
ку на мер ва ла ся з'е хаць ад сюль, але 
вый шла за муж (Сяр гей быў з су сед няй 
вёс кі Пе ча ры) і за ста ла ся. Як ака за ла-
ся, на ўсё жыц цё. Паз ней пра ца ва ла 
ў вёс цы Укля. Ця пе раш ні су сед Эмі ліі 
Са вель еў ны Ула дзі мір Аў сю ке віч — гэ-
та яе ву чань. Яна доб ра па мя тае, як 
хлоп чык да па ма гаў ёй, ма ла дой на стаў-
ні цы, нес ці да шко лы цяж кую сум ку са 
сшыт ка мі.

Дзіў ны лёс Эмі ліі і та му, што на яе 
ва чах у Ста ры ках бы ло ўсё — цэ лых 
дзе сяць га доў яна пра жы ла ў ёй без 
свят ла (элект рыч насць пра вя лі толь-
кі ў 1962-м), по тым прый шоў пра грэс 
у вы гля дзе тэ ле ві за ра «Сіг нал», ра дыё-
лы і пер ша га ха ла дзіль ні ка «Мінск-2». 
А паз ней на яе ва чах па чаў ся і за ня пад 
вёс кі, ка лі ўся мо ладзь з'яз джа ла ў га-
ра ды, — асаб лі ва ў су сед нюю Лат вію.

Ле тась Эмі лія і Сяр гей Гар ба ры 
ад зна чы лі 50-га до вы юбі лей свай го 
шлю бу. Ска заць, што з гэ тай на го ды 
Ста ры кі ду жа «гу дзе лі», нель га: уз рост 
і зда роўе не да зва ля лі.

— Па ся дзе лі па-ста рэ чы, па спя ва-
лі, — ве се ла пры гад ва лі ўсе чац вё ра 
вяс коў цаў, друж на ўсе ўшы ся, як заў-
сё ды, на ад ной лаў цы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Брас лаў скі ра ён.

…Пад час эк скур сii, пас ля вяр тан-
ня i да гэ та га ча су я ўсё за даю са бе 
пы тан не, на якое не ма гу знай сцi ад-
ка зу: ча му пра гэ ты Бе ла рус кi дзяр-
жаў ны му зей ар хi тэк ту ры i по бы ту ве-
да юць так ма ла? Ча му пра Ду дут кi i 
Ка роб чы цы чуў, на пэў на, кож ны дру гi, 
а бы ваў там кож ны трэ цi — а вёс ка 
Азяр цо не па раў наль на менш «рас пi я-
ра на»? Мо жа, як раз та му, што му зей 
гэ ты — дзяр жаў ны, а не пры ват ны?

Вяр та ю чы ся да до му, мы на ват ста-
лi спра чац ца, ка му там больш цi ка ва i 
ка рыс на па бы ваць. Лю дзям, ка ра нi 
якiх — у вёс цы, i для iх гэ та як спат кац-
ца з ра дзi май, бо хо чац ца ж упом нiць 
тро хi за бы тае, асвя жыць ге не тыч ную 
па мяць? Цi на шым «кам п'ю та ры за ва-
ным» дзе цям, якiя ўпэў не ны, што жыц-
цё па-за ме жа мi iн тэр нэ ту ка лi i ёсць, 
то не са праўд нае i не цi ка вае… Сыш лi ся 
на тым, што па бы ваць тут цi ка ва кож-

на му, ка му не абы яка ва, ад куль «мы 
ёсць пай шлi», як жы лi на шы прод кi, 
якой бы ла бе ла рус кая вёс ка ў кан цы 
ХVIII — па чат ку ХХ ста год дзя.

Што ж уяў ляе са бой Бе ла рус кi 
дзяр жаў ны му зей ар хi тэк ту ры i по бы-
ту, так зва ны скан сэн? («Скан сэн» — 
сло ва швед скае, як i са мо па няц це, 
ужы ва ец ца для аба зна чэн ня му зе яў 
пад ад кры тым не бам. Сё ле та мне 
па шчас цi ла па бы ваць у са праўд ным 
швед скiм скан сэ не, ад яко га i пай шоў 
гэ ты му зей ны рух больш як 120 га доў 
та му. Але пра гэ та я па ста ра юся рас-
ка заць у на ступ ны раз).

Дык вось, му зей у Азяр цы — гэ-
та 151 гек тар зям лi, на якім «па бу да-
ва ны» цэ лыя бе ла рус кiя вёс кi з усi мi 
ўлас цi вы мi iм, як ска за лi б сён ня, за-
фар ма лi за ва ныя «да са ма га нель га» 
чы ноў нi кi, «аб' ек та мi са цы яль на-куль-
тур на га i бы та во га пры зна чэн ня». Да 
якiх мож на ад нес цi i школ ку, i карч му, 
i вят рак, i — што там яшчэ? А па коль кi 
на тэ ры то рыi Бе ла ру сi, на пер шы по-
гляд, зу сiм не вя лi кай, тым не менш 
вель мi раз на стай ныя ар хi тэк тур ныя i 
по бы та выя сты лi i плы нi, то i экс па-
зi цый (чы тай — вё сак) у гэ тым му-
зеi не каль кi: цэнт раль ная Бе ла русь, 
Па азер'е — Вi цеб шчы на i паў ноч ныя 

ра ё ны Мiн шчы ны, Па дняп роўе — Ма-
гi лёў шчы на…

Пра цiў нi кi «на ва дзе лу», да якiх 
у пэў най сту пе нi ад но шу i ся бе, мо гуць 
не хва ля вац ца: па кры тых ме та ла ча-
ра пi цай стрэх i вы кла дзе ных дроб най 
плiт кай да ро жак вы там не па ба чы це. 
Усё са праўд нае, на ту раль нае, мак сi-
маль на на блi жа нае да ар хi тэк ту ры 
та го ча су i по бы ту на шых прод каў. 
Ды што там на блi жа на — усе ха ты i 
гас па дар чыя па бу до вы пе ра ве зе ны 
з кан крэт ных вё сак. На таб лiч ках на-
ват ука за на, з якiх ме на вi та. I ка лi вы, 
у ад роз нен не ад мя не, бу дзе це гу ляць 

па сва iх род ных мяс цi нах, то, маг чы-
ма, змо жа це, ка лi па шан цуе, на ват 
па знаць «ха ту дзе да Ва сi ля» цi «пу ню 
дзядзь кi Ма ро зi ка».

У пу нях, свiр нах, ад ры нах — пры-
ла ды пра цы та го ча су: яны нi бы за сты-
лi ў ча кан нi, ка лi ж пры вя зуць з по ля 
сна пы i му жы кi возь муць у ру кi ца пы i 
ста нуць ма ла цiць, а жан кi — пра вей-
ваць збож жа цi тра паць лён ды ка-
ноп лi…

У да мах — мэб ля, гас па дар чае на-
чын не на шых прод каў па за мi ну ла га 
ста год дзя… Стрэ хi па кры ты ча ро-
там — i не ця куць! Сён ня ся род нас, 
уз бро е ных са май су час най тэх нi кай, 

не знай сцi ча ла ве ка, якi б змог на-
крыць стра ху ча ро там цi са ло май, 
а та ды — якiя ж бы лi май стры ў на-
шых вёс ках!..

У школ цы на пар це (прад стаў нi кi 
ста рэй ша га па ка лен ня яшчэ па мя та-
юць, якi мi яны бы лi ў той час) ста яць 
чар нi лi цы-не вы лi вай кi i ля жаць руч кi 
з пёр кам-«зо рач кай». Коль кi ге нi яў на-
пi са лi свае вер шы, п'е сы, на ву ко выя 
трак та ты та кi мi пёр ка мi… А за сця-
ной — ква тэ ра на стаў нi ка, i ло жак яго, 
i ка жу шок…

Iдзеш па ўтра ве лай сця жын цы ад 
ха ты да ха ты, ад ся дзi бы да ся дзi бы 
(пры чым ся род iх ня ма дзвюх ад ноль-
ка вых!) i та кое ад чу ван не, што на ма-
шы не ча су пе ра нёс ся ў мi нуў шы ну. I ад 
гэ та га так шчым лi ва-хо ра ша ро бiц ца 
на ду шы, нi бы да кра нуў ся да не ча га 
спрад веч на га, га лоў на га, да та ям нi цы, 
якая ра ней бы ла по бач. Ды не на вi да-
во ку, а вось за раз ад кры ла ся…

А яшчэ му зей пад ад кры тым не бам 
у Азяр цы ска рыў нас тым, што там 
да ўся го мож на да кра нуц ца ру ка мi — 
у ад роз нен не ад iн шых, дзе чыр во ная 
па пе рад жаль на-за ба ра няль ная стуж-
ка ста ла ледзь не вы зна чэн нем «пра-
су ну тас цi», са праўд нас цi, хоць за той 
чыр во най стуж кай ча сам i гля дзець 
ня ма на што. У Азяр цы ж мож на па-
ся дзець у ста ра даў няй брыч цы i на са-
ма роб ных сан ках — як раз та кiх, як мы 
ко лiсь у дзя цiн стве «па зы чы лi» ў ба бы 
Ма ла ннi i зла ма лi, ка та ю чы ся з гор-
кi, ува лiў шы ся, мо жа, ўдзе ся ця рых, i 
по тым дзед Мi ка лай ледзь ад ра ман-
та ваў iх, за гла дзiў на шу пра вiн насць. 
Там мож на «пры ме рыц ца» да ка сы 
цi цэ па, па спра ба ваць зда га дац ца 
(а ка лi не атры ма ец ца, то во пыт ны 
эк скур са вод пад ка жа), для ча го ж 
пры зна ча на тая цi iн шая пры ла да пра-
цы. Гэ та ня прос тая за да ча для на шых 
су час ных «трак та рыс таў-ма шы нiс таў 
шы ро ка га про фi лю», не ка жу чы ўжо 
пра дзя цей, што вы рас лi на ас фаль це. 
Мож на па ся дзець за крос на мi i ка лаў-
ро там i на ват па ка лы хаць «не маў ля» 
ў ка лыс цы-гуш кал цы — ка за лi, доб-
рая пры кме та для тых, хто ма рыць 

стаць ма цi. (Не ве даю, як у iн шых, 
а ў на шай ту рыс тыч най гру пе яна 
спраў дзi ла ся…) 

Сло вам, там мож на — хоць на хвi-
лiн ку! — ад чуць ся бе жы ха ром вёс кi 
па за мi ну ла га ста год дзя i па спра ба-
ваць хоць тро хi зра зу мець сва iх дзя-
доў, пра дзе даў i пра-пра-пра… (як iм 
жы ло ся, як яны пра ца ва лi, ад па чы ва-
лi, га да ва лi дзя цей…).

Вя до ма ж, тэ ры то рыю ў 150 гек та-
раў вы, як i мы, не абы дзе це на ват 
за дзень, та му лепш за ўсё вы браць 
ней кi пэў ны рэ гi ён — мы спы нi лi ся 
на цэнт раль най Бе ла ру сi. Нам ха пi-
ла — i ўра жан няў, i сто мы. Праў да, ад-
па чыць у карч ме — ня гле дзя чы на тое, 
што яна дзей нi чае, i кор мяць там на-
цы я наль ны мi бе ла рус кi мi стра ва мi i 
на лi ва юць амаль за бы тыя на смак ме-
да ву ху ды крам бам бу лю, — ха це ла-
ся, ды не атры ма ла ся. Не ха пi ла «за-
ла то га за па су»: цэ ны ў карч ме та кiя, 
што «му жык-бе ла рус», па ся дзеў шы 
тут з га дзiн ку, за стаў ся б i без са хi, i 
без ка сы…

Ой, ледзь не за бы ла ся — я ж вам 
яшчэ не рас ка за ла пра му зей све та-
пi су!

Як, вы не ве да е це, што та кое 
све та пiс? Ну вось, лiч ба вай «мыль-
нi цай» усе шчоў каць на ву чы лi ся — i 
лi чым ся бе «пра су ну ты мi» фа то гра-
фа мi, ды што там — без пя цi хвi лiн 
фо та мас та ка мi. А каб да ве дац ца, 
якой бы ла фа та гра фiя ў тыя ча сы, 
трэ ба аба вяз ко ва па бы ваць у гэ тым 
му зеi. Ён, да рэ чы, ство ра ны так са-
ма ў са праўд ным до ме ко лiш ня га 
май стра-фа то гра фа, дзе ў якас цi 
экс па на таў прад стаў ле ны яго ары-
гi наль ныя рэ чы. Ужо ад гэ та га дух 
за хоп лi вае, ка лi ра зу ме еш, што вось 
гэ тым фо та апа ра там, ма сiў ным, i 
на той час да ра жэз ным, ра бi лi ся ко-
лiш нiя фо та здым кi, якасць якiх, да-
рэ чы, не па раў наль ная з сён няш няй, 
«мыль нiч най»… I зра бiць ся мей ны 
парт рэт у май стра-фа то гра фа мог 
да зво лiць са бе да лё ка не кож ны. I 
вi зiт да «май стра све та пi су» ста на-
вiў ся са праўд най па дзе яй, да якой 
рых та ва лi ся за га дзя. Не тое, што 
сён ня: шчоўк-шчоўк-шчоўк — i ў iн-
тэр нэт…

А пры жа дан нi ў му зеi све та пi су 
мож на ад чуць ся бе шлях цян кай цi 
шлях цi цам па за мi ну ла га ста год дзя: 
апра нуць ко лiш нiя строi (хто ве дае, 
маг чы ма ме на вi та так апра на лi ся ва-
ша пра ба бу ля цi пра дзед?) i сфа та гра-
фа вац ца. Праў да, не на той ма сiў ны 
фо та апа рат, што ста iць у экс па зi цыi i, 
як сцвяр джа юць ра бот нi кi му зея, 
дзей нi чае да гэ та га ча су, а на сваю 
«мыль нi цу» цi люст ра ную фо та ка ме-
ру (я ж не ду маю, што вы збе ра це ся 
ў Азяр цо без фо та апа ра та?). Пры чым 
аб са лют на бяс плат на — я ж ка жу, што 
тут усё мож на!

Ну як, спа ку сi ла я вас Азяр цом? 
Спа дзя ю ся, што так. Ва ўся кiм ра зе, 
вель мi раю ад ну — а мо жа, i не ад-
ну — ванд роў ку па Бе ла ру сi пры свя-
цiць на вед ван ню гэ та му зея-скан сэ на. 
Упэў не на: не па шка ду е це. Мне зда ец-
ца, там мож на бы ваць бяс кон ца…
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АЗЯР ЦО
Як, вы не ве да е це, што та кое Азяр цо, 
дзе зна хо дзiц ца гэ тае мес ца i чым яно 
зна ка мi тае? За раз рас ка жу. На ўрад цi вы 

атры ма е це ад май го рас по ве ду та кiя ж яр кiя ура жан нi, як 
я не ка лi ад яго на вед ван ня, але, спа дзя ю ся, вам так са ма 
за хо чац ца там па бы ваць. Тым больш, што i ехаць не да лё ка: 
гэ та пад Мiнск ам, за па ру кi ла мет раў ад каль ца вой да ро гi, 
ад ра зу за аў та рын кам «Ма лi наў ка» (ары ен цiр для муж чын) 
цi  «Еў ра оп там» (гэ та — для жан чын).

Свi ран.

У вяс ко вай школ цы.

У му зеi све та пi су су час ныя дзяў ча ты 
ста но вяц ца вель мi на ту раль ны мi 
па нен ка мi па за мi ну ла га ста год дзя.

Фут боль ная збор ная не здо ле ла за біць ал бан цам, ха кей нае 
«Ды на ма» хоць і за бі ла, але прай гра ла, а вось бас кет боль-
ныя «Цмо кі» дву ма вік то ры я мі па ра да ва лі сва іх гле да чоў. 
«Звяз да» ўзгад вае най больш ці ка выя па дзеі, якія ад бы лі ся 
ў на шым спор це за апош нія дні.

1. На цы я наль ная ка ман да па фут бо ле пра вя ла ў Тур цыі пер шы 
з двух за пла на ва ных та ва рыс кіх мат чаў. Гуль ня са збор най Ал ба ніі, 
якая ад бы ла ся ў Ан тал лі, пе ра мож цаў не вы яві ла — 0:0. Як ад зна-
ча юць ві да воч цы су стрэ чы, бе ла ру сы дзей ні ча лі больш ак тыў на, 
але не рэа лі за ва лі пе наль ці і яшчэ не каль кі мо ман таў. Сён ня па да-
печ ныя Ге ор гія Кан драць е ва су стрэ нуц ца з больш гроз ным апа не-
нтам — збор най Тур цыі. Гуль ня прой дзе ў го ра дзе Мер сін і пач нец ца 
ў 21.00 па бе ла рус кім ча се.

Тым ча сам, ці ка выя па дзеі ад бы ва юц ца і ў Бе ла ру сі. Фут боль ны 
клуб «Слуцк» пе ра мог до ма «Ві цебск» (1:0) і ўпер шы ню ў сва ёй гіс-
то рыі пра біў ся ў вы шэй шую лі гу чэм пі я на ту Бе ла ру сі. Ка ман да, якая 
бы ла за сна ва на ў 1998 го дзе, толь кі з 2008 го да вы сту пае на рэс пуб-
лі кан скай арэ не. І ўжо трэ ці се зон у пер шай лі зе для хлоп цаў Юрыя 
Кра та ака заў ся па спя хо вым. Він шу ем!

2. Па куль збор ная Бе ла ру сі прак ты ку ец ца ў та ва рыс кіх су стрэ чах, 
у Еў ро пе вы ра ша ец ца 
лёс апош ніх квіт коў 
на пер шын ство све ту 
па фут бо ле, якое ў на-
ступ ным го дзе пры ме 
Бра зі лія. На га да ем, 
што ў на каўт-раўнд 
тра пі лі леп шыя збор-
ныя, якія за ня лі дру гія 
рад кі ў сва іх пад гру-
пах. Пер шыя мат чы 
су праць ста ян няў пры-
нес лі на ступ ныя вы ні кі: 
Укра і на — Фран цыя — 
2:0, Грэ цыя — Ру мы-
нія — 3:1, Іс лан дыя — 
Хар ва тыя — 0:0, Пар ту-
га лія — Шве цыя — 1:0. 
Паў тор ныя мат чы ад бу-
дуц ца ўжо сён ня.

3.  Ад ра зу дзве 
важ ныя пе ра мо гі 
за апош ні ты дзень 
атры маў наш бас кет-
боль ны клуб «Цмо-
кі-Мінск». Спа чат ку 

ў дру гім ту ры Еў ра чэ лен джа бе ла ру сы ў гас цях пе рай гра лі бал-
гар скі «Рыл скі Спор тыст» (78:73), а праз не каль кі дзён на пля цоў-
цы «Мінск-Арэ ны» ў мат чы Адзі най лі гі ВТБ пе ра маг лі ка зах скую 
«Аста ну» (82:68). У гру пе «B» мін ча не па куль ідуць на трэ цім рад ку. 
Іх апя рэдж ва юць ра сій скія ка ман ды «Хім кі» і ЦСКА. «Амаль усе 
со рак хві лін гуль ні мы кант ра ля ва лі ход па ядын ку. Акра мя, без-
умоў на, чац вёр тай чвэр ці: зноў па сы па лі ся па мыл кі», — пры знаў ся 
пас ля су стрэ чы До наль дас Кай рыс, га лоў ны трэ нер бе ла рус кай 
ка ман ды.

4. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» па цяр пе лі яшчэ ад но па ра-
жэн не ў Кан ты нен таль най ха кей най лі зе. Гэ тым ра зам мін ча не 
з лі кам 2:5 са сту пі лі ніж не кам ска му «Наф та хі мі ку». Га ля вы мі кід ка мі 
за «зуб роў» ад зна чы лі ся Аляк сандр Ма ця ру хін і Збы нэк Іргл. Ды на-
маў цы пра цяг ва юць зай маць апош ні, 14 ра док, За ход няй кан фе рэн-
цыі і на 4 ба лы ад ста юць ад блі жэй шай ка ман ды.

5. Жа но чыя ганд боль ныя ка ман ды «Га рад ні чан ка» і «Го мель» 
па кі ну лі ро зыг ры шы еў ра куб каў. Клуб з Грод на ў Куб ку Куб каў, 
на жаль, не здо леў пе ра адо лець вен гер скі бар' ер у вы гля дзе «Вес-
п рэ ма» (27:25, 27:31). А вось «Го ме лю» шлях у 1/8 Куб ка ЕГФ пе ра-
га ра дзі ла іс пан ская «Гран-Ка на рыя» (20:30, 26:26).

Та рас ШЧЫ РЫ
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КА ЛЯ 4 МЛН ТОН ГРУ ЗАЎ ПЕ РА ВЕ ЗЕ НА ПА ВА ДЗЕ
Сё ле та за 10 ме ся цаў аб' ём пе ра во зак гру заў унут ра ным вод-
ным транс пар там склаў 3,9 млн тон, або 117,9% да ана ла гіч на-
га пе ры я ду ле тась, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры Мінт ран са.

Спе цы я ліс ты па ве да мі лі, што ў сту дзе ні-каст рыч ні ку па ва дзе 
пе ра ве зе на больш за 195 ты сяч па са жы раў. За гэ ты пе ры яд аб' ём 
ін вес ты цый у асноў ны ка пі тал праг на зу ец ца на ўзроў ні 28 млрд бе ла-
рус кіх руб лёў. У ад па вед нас ці з гра фі кам пра цяг ва ец ца бу даў ніц тва 
суд на ход на га шлю за «За луз зе» Днеп ра-Буг ска га ка на ла. Ця пер на 
ка на ле рэ кан стру я ва ны 4 суд на ход ныя шлю зы, якія цал кам ад па вя-
да юць еў ра пей ска му стан дар ту.

Сяр гей КУР КАЧ
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Ні чыя з Ал ба ні яй
і пе ра мо гі «Цмо каў»

СТА РЫ КІ:СТА РЫ КІ:
ВЁСКА НА АДНОЙ ЛАЎЦЫВЁСКА НА АДНОЙ ЛАЎЦЫ

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)


