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У бе ла рус кiх вёс ках 
жы ве ня ма ла лю дзей, 
на якiх, мож на ска заць, 
тры ма ец ца сель ская 
гас па дар ка. Хтось цi iх 
не лю бiць, здзек лi ва 
на зы ва ю чы ку ла ка мi. А 
нех та — ва ла да ра мi вёс кi 
— у доб рым сэн се сло ва. 
Ме на вi та яны не про сяць 
нi чо га ў дзяр жа вы, 
спа дзя юц ца на аса бiс тыя 
сi лы, на зда ро вы ся лян скi 
ро зум i пра ца вi тыя ру кi. 
I сва ёй спра вай ма цу юць 
не толь кi даб ра быт 
сям'i, але пры мна жа юць 
гра мад скi на бы так. Мне 
па шчас цi ла па зна ё мiц ца 
з та кой сям' ёй у вёс цы 
Сей ла вi чы, што на 
Ня свiж чы не.

Прай сцi мi ма пад вор ка Iва на 
i Воль гi На во шаў i не за гля нуць 
сю ды прос та не маг чы ма. Пе рад 
вок на мi пад за цен ню га лi нак вi-
на гра ду — проць ма амшэ лых 
пнёў! Мне спа чат ку па да ло ся, 
што яны зме шча ны тут зна рок 
— для «кар цiн кi».

— Ды не, — смя ец ца Iван 
Аляк санд ра вiч. — На гэ тых кар-
чах мы вы рошч ва ем ве шан кi.

Нi хто iх спе цы яль на не раз-
во дзiў. Га доў пяць та му гас па-
дар пры вёз дро вы ды скi нуў 
за хля вом. А праз ней кi час на 
iх па ча лi з'яў ляц ца гры бы, якiя 
вы ра шы лi рас са дзiць на спе цы-
яль на рас стаў ле ных для гэ та га 
пнях. Што цi ка ва, яны пры жы-
лi ся, а на дру гi год лi та раль на 
аб ля пi лi драў ля ныя ка ло ды. Та-
кая пры га жосць бы ла! Хтось цi 
дзi вiў ся, а нех та i зайз дрос цiў: 
маў ляў, ба га та му i чорт дзя цей 
ка лы ша, хоць ура джа ем гас па-
да ры шчод ра дзя лi лi ся з усi мi 

ах вот ны мi. Сям'я На во шаў, па 
вяс ко вых мер ках, са праў ды не 
бед ная. Але гэ тая за мож насць 
да ста ец ца ня лёг ка, i, перш за 
ўсё — пра цай, пра што ма ла хто 
з зайз дрос нi каў уз гад вае.

У Iва на i Воль гi вя лi кая пад-
соб ная гас па дар ка: ча ты ры ка-
ро вы, конь, свой ская птуш ка, 
в'ет нам скiя па рсюч кi ды свiн ка 
Маш ка, якую вый гра лi ў кон-
кур се пад час свя та «Ва ла дар 
ся ла».

А да ня даў ня га ча су Iван пра-
ца ваў... двор нi кам у сель са ве це.

— Леп ша га ра бот нi ка цяж-
ка знай сцi: ад каз ны, дыс цып-
лi на ва ны, ста ран ны, вы дат на 
спраў ляў ся са сва i мi аба вяз ка мi, 
— рас па вёў стар шы ня Сей ла-
вiч ска га сель вы кан ка ма Ва сiль 
Чыч ко. — Ця пер пе рай шоў да-
гляд чы кам на но вую ма лоч на-
та вар ную фер му, якую ня даў на 
па бу да ва лi.

Iван i Воль га змаг лi ства рыць 
са праўд ную сям'ю — друж ную i 
пра ца вi тую. У iх ча ты ры цу доў-
ныя да чуш кi: Воль га, Ка ця, Iна i 
Ан ге лi на. У кож най з дзяў чы нак 
свае хат нiя аба вяз кi: ад на ка-
ро вак да гля дае, дру гая — свi-
нак кор мiць, трэ цяя — у до ме 
пры бi рае. I на ват трох га до вая 
Ан ге лi на iмк нец ца да па маг чы 
ма ме: ка лi тая ад вер нец ца, ма-
лая бя жыць на кух ню. Вель мi 
дас цiп ная, да пыт лi вая i кем лi вая 
не па га дах. Ёсць з ка го браць 
прык лад — з ста рэй шых сяст-
ры чак. Праў да, яны, вяр та ю чы ся 
са шко лы, злу юц ца, што ма лая 
на вя ла «па ра дак» у пiсь мо вым 
ста ле, цi ў кам п'ю та ры.

Ста рэй шай Воль зе хут ка 
споў нiц ца 16 га доў. Ку ды бу дзе 
па сту паць, па куль не вы зна чы-
ла ся. У 15-га до вай Ка цi i 13-га-
до вай Iны так са ма пла ны на конт 
бу ду чай спе цы яль нас цi час та 
мя ня юц ца.

— Пры клад на ў iх уз рос це я 
па сту пiў у тэх нi кум на элект ра-
ме ха нi ка, але ву чо бу кi нуў. Па-
ехаў са ста рэй шым бра там на 
Поў нач, на за роб кi, — згад вае 
баць ка. — Да вуч ваў ся ў вя чэр-
няй шко ле, ад на ча со ва на бы ваў 
спе цы яль насць. I нi ко лi пра гэ та 
не па шка да ваў. Па ба чыў свет, 
су стрэў ся з цi ка вы мi людзь мi. 
Так i да чуш кi. Ня важ на, якiм 
шля хам пой дуць — га лоў нае, 
каб бы лi спа гад лi вы мi i пра ца-
вi ты мi, нi чо га дрэн на га ў жыц цi 
не ра бi лi.

У Сей ла вi чах сям'я На во шаў 
па ся лi ла ся ў 2001 го дзе. Ку пi-
лi дом, дзе ёсць усё для нар-

маль на га жыц ця: пры род ны 
газ, во да пра вод, цэнт раль нае 
ацяп лен не, ка на лi за цыя. Але 
пло шчы за раз, вя до ма ж, ма-
ла ва та: 45,2 кв.м (тры па коi на 
шас ця рых). Воль зе да стаў ся 
асоб ны, Ка ця з Iнай жы вуць у 
дру гiм, а баць кi з Ан ге лi най — 
у за ле.

— У цэ лым усе змя шча ем ся, 
— жар туе Iван Аляк санд ра вiч. — 
А ка лi сур' ёз на, то не за га ра мi 
час, ка лi ста рэй шыя дзе цi па вы-
ля та юць з баць коў ска га гняз да, 
каб вiць сваё, улас нае...

Воль зе і Iва ну ня ма i са ра ка. 
Што пры му шае яшчэ ма ла дых 
лю дзей так тры мац ца за пад соб-
ную гас па дар ку?

— Пры род ная пра ца вi тасць. 
Ды i дзе цi пад рас та юць — трэ-
ба ду маць пра iх бу ду чы ню. З 
па чат ку гэ та га го да На во шы 
ўжо зда лi амаль 17 тон ма ла ка 
дзяр жа ве. На ват з улi кам за-
трат, што iдуць на до гляд, тры-
маць ка роў вы гад на, — лi чыць 
стар шы ня сель вы кан ка ма. 
— Ад кры тае ак цы я нер нае та-
ва рыст ва «Сей ла вi чы» вы дзя-
ляе для па трэб жы вё лы па шу, 
пад корм лi вае ка роў, скош вае 
тра ву.

— Так, — зга джа ец ца з кi-
раў нi ком ула ды гас па дар, — 
вы гад на. Гэ та доб ры да да так 
да ся мей на га бюд жэ ту. У мя-
не ёсць улас ны элект ра па стух, 
якiм ма гу аб га ра дзiць да 3 гек-
та раў па шы, два ге не ра та ры, 
адзiн пра цуе на ба та рэй ках, 
дру гi — ад со неч най энер гii. 
Ка лi пры хо дзiць мая чар га па-
свiць ка роў, то мно гiя сяль ча не 
про сяць, каб пус цiў iх жы вё лу ў 
элект ра за га радзь.

З кар ма мi на зi му так са ма ня-
ма асаб лi вай праб ле мы. За зда-
дзе нае ця ля сель гас ар га нi за цыя 
вы дзя ляе зер не — 20 кi ла гра маў 
за кож ны кi ла грам жы вой ва гi. 
Акра мя та го, дае два ру ло ны 
са ло мы i два ру ло ны се на. «На 
ўсю жы вё лу гэ та га не ха пае, та-
му се на да дат ко ва на рых тоў ва-
ем са мi або да куп ля ем у iн шых 
гас па дар ках, — кан ста туе Iван 
Аляк санд ра вiч. — А ў цэ лым мы 
за да во ле ны».

Ка ро вы до яц ца элект рыч най 
пе ра соў най уста ноў кай. У дбай-
ных гас па да роў ёсць i се па ра тар 
для пе ра гон кi ма ла ка i атры ман-
ня вярш коў. Не су праць яны i 
па шы рыць свае ўла дан нi. Але 
па куль не ха пае ча су: Iван Аляк-
санд ра вiч, мож на ска заць, днюе 
i на чуе на фер ме. Па спець спра-
вiц ца на двух ад каз ных участ ках 
скла да на.

Акра мя та го, пры до ме вя-
лi кi ага род, дзе вы рошч ва юць 
усё не аб ход нае: бу ра кi, морк ву, 
цы бу лю, ка пус ту, са ла ты i зе-
ля нi на на ста ле — усю вяс ну i 
ле та. Буль бу са джа юць у по лi. 
Сё ле та пасадзім яе на пло шчы ў 
45 со так, вель мi доб ры ўра джай 
атры ма лi. Збi ра лi «дру гi хлеб» 
усёй та ла кой два днi.

Ця пер, ка лi Iван Аляк санд ра-
вiч пай шоў на фер му, га лоў на-
ка ман ду ю чы на «фа зэн дзе» — 
жон ка. Воль га Кан стан цi наў на 
i бух гал тар, i эка на мiст, i ме не-
джар. Вы твор часць i акуп насць 
— пад пiль ным во кам гас па ды нi. 
Усё ў яе за на та ва на: i пры быт кi, 
i рас хо ды, i бiз нес-пла ны па да-
лей шым раз вiц цi.

Воль га i Iван час та ўдзель нi-
ча юць у кон кур сах, што ла дзяц-
ца ў ра ё не. А яшчэ ў Iва на Аляк-
санд ра вi ча ёсць хо бi: ён збi рае 
прад ме ты на род на га по бы ту, 
пры ём нi кi, прай гра валь нi кi, па тэ-
фо ны. Ма цi з дзяў ча та мi мож на 
на зваць ланд шафт ны мi ды зай-
не ра мi: на вод зяць пры га жосць 
на сва ёй ся дзi бе, афарм ля юць 
квет нi кi. А ў па за мi ну лым го дзе 
гас па да ры са бра лi са свай го 
пад вор'я амаль 14 тон ма ла ка 
i ста лi пе ра мож ца мi ра ён на га 
спа бор нiц тва ся род ма ла ка здат-
чы каў, за што атры ма лi гра ма ту 
i па да ру нак. Удзел у кон кур сах, 
як ад зна чы ла Воль га Кан стан-
цi наў на, — не са ма мэ та. Гэ та, 
па сут нас цi, iмк нен не да сяг нуць 
пэў на га ўзроў ню куль ту ры ва 
ўсiм: у ча ла ве чых уза е ма ад-
но сi нах, по бы це, аса бiс тых цi 
гра мад скiх спра вах. Для сям'i 
На во шаў — гэ та стыль жыц ця, 
фi ла со фiя, якую ўбi ра юць у ся бе 
i дзе цi — на дзея i апо ра баць коў 
у бу ду чы нi.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

У 10-й ста лiч най гiм на зii ад быў ся га ла-
кан цэрт кон кур су «Пташ ка ран няя». Гэ ты 
кон курс быў аб' яў ле ны гу ка вым ча со пi сам 
«Та ва рыш» Бе ла рус ка га та ва рыст ва iн ва лi-
даў па зро ку.

Кон курс пры зна чаў ся для дзе так з па ру шэн ня-
мi зро ку. Удзел у iм пры ня лi, га лоў ным чы нам, вы-
ха ван цы ад па вед ных спец школ. Мэ тай яго бы ло 

вы явiць i пад тры маць та лен ты ў сфе ры ва каль на-
га мас тац тва — i дзя ку ю чы гэ та му са цы я лi за ваць 
та кiх дзя цей, уклю чыць iх у гра мад ства. У жу ры 
ўва хо дзi лi «зор кi» бе ла рус кай эст ра ды, ся род якiх 
Iна Афа нась е ва, Ядз вi га Па плаў ская i Аляк сандр 
Цi ха но вiч i iнш. На га ла-кан цэр це вы сту пi лi пры-
зё ры кон кур су i бе ла рус кiя спе ва кi.

Свят ла на БУСЬ КО.

З 19 снеж ня бу дуць ад кры ты пра мыя авія-
рэй сы з Віль нюс ка га між на род на га аэ ра пор та 
ў Мінск. Рэй сы (8 ра зоў на ты дзень) пач не 
ажыц цяў ляць бе ла рус кая кам па нія «Бел авія» 
са ма лё та мі «CRJ-100/200», якія змо гуць узяць 
на борт 50 па са жы раў. Бі ле ты мож на бу дзе 
на быць як у агенц твах, так і ў ін тэр нэ це.

«Пры ма ю чы ра шэн не па чаць ля таць у гэ тым на-
прам ку, мы перш за ўсё ду ма лі пра на шых па са жы-
раў, якія ця пер едуць з Мін ска ў Віль нюс. Акра мя 
та го, гэ ты марш рут бу дзе зруч ны для тран зіт ных 
па са жы раў з кра ін СНД. Па чы на ю чы па лё ты са 
снеж ня, мы спа дзя ём ся на вы со кі пе рад свя точ ны 
па ток па са жы раў», — ска заў ге не раль ны ды рэк-
тар кам па ніі «Бел авія» Ана толь Гу са раў.

Са ма лёт з аэ ра пор та «Мінск-2» у Віль нюс па 
па ня дзел ках, су бо тах і ня дзе лях бу дзе ля таць два 

ра зы на дзень, па чац вяр гах і пят ні цах — адзін 
раз. Гэ та бу дзе ад на з са мых ка рот кіх авія лі ній у 
Еў ро пе. Па лёт бу дзе доў жыц ца ўся го 40 хві лін. 
Кошт квіт ка ў эка ном-кла се — ад 62 еў ра.

«Мы вель мі ра ды, што на шы пе ра мо вы з кам-
па ні яй «Бел авія» за вяр шы лі ся па спя хо ва. Гэ тае су-
пра цоў ніц тва бу дзе ўза е ма вы гад ным. Па са жы ры 
атры ма юць хут кі і зруч ны транс парт. Акра мя та го, 
тран зіт ныя па са жы ры, якія пры ля це лі з Мін ска, 
змо гуць дзя ку ю чы сты ко вач ным рэй сам хут чэй да-
сяг нуць мно гіх га ра доў Еў ро пы. Віль нюс злу ча ны 
з 43 аэ ра пор та мі, якія зна хо дзяц ца ў 22 кра і нах. 
Мы ўпэў не ны, што но вы марш рут бу дзе спры яць 
да лей ша му ўма ца ван ню дзе ла вых і ін шых су вя зяў 
па між Літ вой і Бе ла рус сю, ста ноў ча паў плы вае і 
на эка но мі ку», — ска заў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
ге не раль ны ды рэк тар Віль нюс ка га між на род на га 
аэ ра пор та Ге ды мін Ал ман тас. 

Віль нюс для Мін ска ста не 46 го ра дам, з якім кам-
па нія «Бел авія» бу дзе мець рэ гу ляр ныя зно сі ны.

Ві таў тас ЖЭЙ МАН ТАС,
улас ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў Літ ве.

г. Вільнюс.

У апош ні дзень каст рыч ні ка на 9-м кі ла-
мет ры ад го ра да Ба ра на ві чы вай скоў цы знай-
шлі птуш ку буй ных па ме раў, якая са ма стой на 
пе ра соў вац ца ўжо не маг ла. По тым кры ла ты 
дра пеж нік быў да стаў ле ны на ба ра на віц кую 
стан цыю юных на ту ра ліс таў.

Пас ля агля ду птуш кі спе цы я ліс та мі ста ла зра-
зу ме ла, якую каш тоў ную зна ход ку пры вез лі юн-
на там доб рыя лю дзі: гэ та быў ар лан-бе ла хвост, 
за не се ны ў Чыр во ную кні гу на шай кра і ны. Па ме-
ры птуш кі ўраж ва лі, бо раз мах кры лаў да ся гаў 
220 сан ты мет раў, а ва га — больш за 5 кі ла гра-
маў.

У птуш кі бы ло па ра не на пра вае кры ло. На блі-
жа лі ся ха ла ды, а з та кой траў май са ма стой на ар-
лан мог бы і не вы жыць. На жаль, у на шай кра і не 
ня ма спе цы яль ных цэнт раў, дзе мож на па кі нуць 
па ра не ную птуш ку. У су вя зі з гэ тым гра мад ская 
ар га ні за цыя «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» 
(АПБ) не так даў но пад тры ма ла пе ты цыю-зва рот 
аб ства рэн ні ар ні та ла гіч на га рэ абі лі та цый на га 
цэнт ра для ля чэн ня дзі кіх пту шак з да лей шым іх 
вяр тан нем у на ту раль нае ася род дзе.

Ака заць ме ды цын скую да па мо гу ар ла ну-бе-
ла хвос ту па га дзіў ся Гро дзен скі заа парк, у якім 
на той час пра жы ва ла тры та кія ж птуш кі. Ад нак 
срод каў, каб пе ра пра віць бе ла хвос та на но вую 
ра дзі му, не бы ло.

Ба ра на віц кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, а ме на ві та 
сту дэн ты фа куль тэ та пе да го гі кі і псі ха ло гіі, ака-
за лі кры ла та му сім ва лу на шай кра і ны слуш ную 
да па мо гу, са браў шы не аб ход ную су му для пе-
ра ез ду, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе АПБ. 
Сту дэнт ка Юлія Гу ры на па га дзі ла ся су пра ва дзіць 
ар ла на ў гэ тую да лё кую да ро гу. Лі та раль на на 
ру ках доб рай спа да ры ні Юлі 16 ліс та па да птуш-
ка бы ла да стаў ле на ў Гро дзен скі заа парк, дзе яе 
гас цін на су стрэ лі ве тэ ры на ры і ад мі ніст ра цыя. 
Птуш ка пра бу дзе на ка ран ці не ка ля трох тыд няў. 
Паз ней ар ла на па спра бу юць пад ся ліць у клет ку 
да ас тат ніх пту шак, дзе для іх ство ра ны да стат-
ко ва доб рыя ўмо вы.

Дзя куй усім тым, хто ака заў да па мо гу ў ра та-
ван ні птуш кі.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Бе ла русь — адзi ная кра i на 
ў све це, дзе дзве буй ныя по-
шу ка выя сiс тэ мы («Ян дэкс» 
i Google) роў на на па ло ву па-
дзя лi лi аў ды то рыю. Ме на вi та 
та му Бе ла русь для ра сiй скай 
IT-кам па нii даў но з'яў ля ец-
ца асоб най нi шай на рын ку. I 
прад ста вiў шы ў Мiн ску но вы 
пра ект «На вi га тар», «Ян дэкс» 
у чар го вы раз на га даў, што ён 
не толь кi «доб рая аль тэр на ты-
ва Google», а так са ма якас ная 
пад бор ка ка рыс ных сэр вi саў.

Як ад зна чае ме не джар служ-
бы аў та ма бiль най марш ру ты-
за цыi «Ян дэк са» Яў ген Гра-
бен нi каў, но вы сэр вiс уз нiк на 
плат фор ме ўжо доб ра «рас кру-
ча ных» — «Кар ты», «За то ры», 
«Марш ру ты» i «По шук». Так, 
да дат кам «Кар ты» кож ны ме-
сяц ка рыс та ец ца больш за 500 
тыс. бе ла ру саў, з якiх 100 тыс. 
пад клю ча юц ца з ма бiль ных пры-
лад. Але тое, што мы ба чым на 
эк ра нах сва iх тэ ле фо наў цi план-
шэ таў, — гэ та толь кi iн тэр фэйс. 
«Кар цiн ка» па сут нас цi, нi што 
без аб' ём ных баз звес так, якi мi 
ва ло дае «Ян дэкс». Та му ра сiй-

ская кам па нiя асаб лi ва ўваж лi ва 
ста вiц ца да сiс тэ ма тыч на га аб-
наў лен ня сва iх рэ сур саў.

На прык лад, зу сiм ня даў на 
«Ян дэкс» за пус цiў су свет нае 
па крыц цё кар та гра фiч ных да-
ных. Пра сцей ка жу чы, у ка-
рыс таль нi каў ця пер ёсць маг-
чы масць пра клас цi марш рут у 
Аў стра лiю цi Эк ва дор. Не ка то-
рыя кар ты (кра i ны Паў ноч най 
Аме ры кi i Еў ро пы) вель мi доб ра 
дэ та лi за ва ны: на iх мож на ад-
шу каць прак тыч на лю бы дом цi 
iн шы бу ды нак. А кар ты «стра-
тэ гiч на важ ных тэ ры то рый» — 
Ра сii, Укра i ны, Ка зах ста на (i ў 
тым лi ку Бе ла ру сi) — уво гу ле 
аб наў ля юц ца кож ны ме сяц. I, 
да рэ чы, кож ны з ка рыс таль нi каў 
сэр вi су мае маг чы масць ска рэк-
та ваць штось цi, ка лi за кра ла ся 
па мыл ка. Да да так «За то ры» 
да па ма гае аў та ма бi лiс там па-
збег нуць праб лем на да ро гах, 
па каз ва ю чы на кар тах мес цы 
ДТЗ, да рож на-бу даў нi чых ра-
бот цi за то раў. За ка на мер на, 
што ра сiй скiя рас пра цоў шчы кi 
аб' яд на лi ўсе свае «да рож ныя» 
сэр вi сы ў адзiн.

Па вод ле слоў Яў ге на Гра бен-
нi ка ва, асноў ная пе ра ва га «На-
вi га та ра» — тое, што ён вы бi рае 
са мы ап ты маль ны марш рут. 
«Сэр вiс пра цуе ан лайн, та му сi-
ту а цыя на да ро гах аб наў ля ец ца 
ў рэ жы ме рэ аль на га ча су. I пра-
кла дзе ны марш рут мо жа быць 
зме не ны, ка лi, на прык лад, на-
пе ра дзе — за тор. «На вi га тар» 
«пра па нуе» ва дзi це лю но вы 
марш рут, з якiм мож на па га дзiц-
ца цi не. У ад роз нен не ад iн шых 
на вi га та раў, ён вы сту пае ў якас цi 
да рад цы, а не мен та ра, якi на ват 
не па пя рэдж вае, што марш рут 
пе ра бу да ва ны». Акра мя та го, 
зруч на, што «На вi га тар» кi ру ец ца 
з да па мо гай га ла са вых ка манд. 
На прык лад, у ма бiль нi ку мож на 
«за пом нiць» са мы пры выч ны 
марш рут, даць яму наз ву, i ў на-
ступ ны раз да стат ко ва бу дзе ска-
заць «Па еха лi да це шчы!», каб 
тра пiць ту ды, ку ды трэ ба.

Но вы да да так да ступ ны для 
апе ра цый ных сiс тэм Android, iOS 
i Windows8. Так што ўла даль нi кi 
су час ных «га джэ таў» ужо мо гуць 
пам па ваць ка рыс ную на вiн ку.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ЛЕП ШЫ 
СКЛА ДАЛЬ НІК 

ЗА ДАЧ
Пад ве дзе ны кан чат ко выя вы-

ні кі ЧРБ-17 па ша шач най кам-
па зі цыі-64. Як па ве да міў ка ар-
ды на тар пер шын ства Аляк сандр 
Ля хоў скі (Жо дзі на), у ім пе ра маг-
лі: у раз дзе ле эцю даў — 1. Пётр 
Шклу даў (На ва по лацк), 2. Ва сіль 
Гра бен ка (Мінск), 3. Дзміт рый 
Кам чыц кі (Ма гі лёў); праб лем — 
1. П. Шклу даў, 2. Аляк сандр Ка-
гоць ка (Пінск), 3. Д. Кам чыц кі; 
кам бі на цый ных мі ні я цюр — 1. Д. 
Кам чыц кі, 2. А. Ля хоў скі, 3. Аляк-
сандр Са пе гін (Ус пол ле Мсці слаў-
ска га ра ё на); у жан ры да мач ных 
праб лем — 1. Д. Кам чыц кі, 2. П. 
Шклу даў, 3. А. Ка гоць ка.

Леп шым жа скла даль ні кам 
за дач стаў Аляк сандр Шур пін з 
Клі ма віч (на фо та). Ва ўпар тай 
ба раць бе ён апя рэ дзіў Мі ка лая 
Зай ца ва (Ба ра на ві чы) і А. Ля хоў-
ска га. Чэм пі ён да слаў у рэ дак-
цыю но вую за да чу, якая атры-
ма ла ся ў яго на 100-кле тач най 
дош цы. З за да валь нен нем зна-
ё мім з ёю:

Бе лыя: 9, 10, 23, 24, 27, 40, 
42, 49, 50, дам кі 14, 32, 44, 46 
(13). Чор ныя: 3, 4, 25, 30, дам ка 
16 (5). За мкнуць дзве прос тыя: 
42-37 (13A) 14-10, 19, 19, 22, 9, 
10, 14#. A(15) 14-19, 10, 20, 19, 
5, 10, 19, 24, 34, 45#.

ШОС ТЫ ТУР
Аў тар скі-17 на ша га аў та ра П. 

Шклу да ва пра цяг ва ец ца чар го-
вы мі за дан ня мі. У іх бе лыя па-
чы на юць і вый гра юць:

№ 17/18. Бе лыя: g7, дам ка 
b8(2). Чор ныя: a3, b4, c5, d8, 
e7(5).

№ 17/19 (бліз нец № 17/18). 
Бе лыя: g7, дам ка b8 (2). Чор-
ныя: a3, b4, b6, c5, e7(5).

№ 17/20. Бе лыя: a1, a5, b6, 
d4, e3, e5, f2, f4, g7, h6(10). Чор-
ныя: a3, b2, b4, b8, c3, d8, e7, g5, 
h4 (10).

�   � �
Тэр мін для ад ка заў тра ды цый-

ны — два тыд ні. На кі роў вай це іх 
на ад рас: 220013, г. Мінск, вул. 
Б. Хмяль ніц ка га, 10-а, рэ дак-
цыя га зе ты «Звяз да», руб ры ка 
«Шаш кі».

РА ШЭН НІ
«Аў тар скі-18» (В. Шуль га): 

№ 18/11 — fg3, g3, t7, a5, b6 (b4, 
g3) a5 (h2A) b4 (b6B, g1) c5, c5x. 
A(f2) e1 (b6) g3/h4, f4(c3) c1x. 
B(g1), a5x, №18/12 — h8 (cd4A) 
he3 (g3) a3, c3x. A(a3) a7 (b2) d4 
(a1) h8 (b4) d2x і № 18/13 — 48-
43, 39, 44, 40, 8, 1 (7) 20, 25, 50 
(32) 33 (37) 47x.

Да лю бi май це шчы... з «Ян дэк сам»

Ка лі на дэ бют най вы стаў цы бы лі прэ зен та ва-
ны ма лень кія ляль кі, то ў гэ ты раз твор часць на-
бі рае раз мах. Ка лек цыя экс па на таў «пры рас ла» 
не толь кі коль кас цю, але і па ме ра мі. З'я вяц ца 
тры вя лі кія ляль кі ў поў ны рост. На прык лад, 
ад на з іх — воб раз дзяў чы ны, якая гля дзіц ца ў 
ад но люс тэр ка і фа та гра фуе свой ад бі так у ін-
шым. У ру цэ ў яе тэ ле фон. Та кі са бе пра та тып 
су час ных ліфт лу каў (фо та здым кі, зроб ле ныя ў 
ліф це. — Аўт.).

— Ляль кі, мож на ска заць, на зло бу дня. 
Яны ад люст роў ва юць пэў ную іро нію, але гэ та 
не на кі ра ва на на пе сі міс тыч нае ўспры ман не 
жыц ця, — за ўва жае мас тач ка. — Прос та ча-
сам зда ра юц ца сі ту а цыі, ка лі вар та зір нуць на 
ся бе збо ку, пра ана лі за ваць свае па во дзі ны. 
У мя не час та зда ра ец ца, што ней кія пра явы 
ча ла ве чых ад но сін пры мя раю на ся бе і ра зу-
мею, ча му так ці інакш ра біць нель га. На прык-
лад, ка лі браць са цы яль ныя сет кі, то я ў гэ тым 
пла не не вель мі ары ен та ва ны ка рыс таль нік. 
Не фа та гра фую кож ны свой крок, каб по тым 
вы клас ці ў «Фэй сбу ку». Але мне па да ба ец ца 
чы таць паведамленні ма іх сяб роў, якія дзе-
ляц ца сва і мі дум ка мі, вер ша мі. Та кія за пі сы 
ча сам ус пры маю як га зе ту. Ад нак ка лі мой 
«эфір» псу юць роз ны мі ліфт лу ка мі, то гэ та не 
вель мі пры ем на. Хо чац ца пра па на ваць та кім 
ама та рам лепш сха дзіць на ней кае куль тур-
нае ме ра пры ем ства і ад туль за ха ваць фо-
та зды мак.

Мас тац тва заў сё ды дае маг чы масць вы-
каз ваць сваю па зі цыю, звяр таць ува гу на ней-
кія з'я вы. Ка лі раз гля даць у гэ тым кан тэкс це 
пра цы Іры ны Ха ну нік-Рам баль скай, то перш 
за ўсё пра соч ва ец ца імк нен не з гу ма рам па-
гля дзець на ся бе, лю бі мых, у не чым змя ніць 
свае па во дзі ны. У на вед валь ні каў бу дзе маг-
чы масць не толь кі па гля дзець на экс па на ты, 
але і пры жа дан ні зра біць фо та здым кі по бач 
з імі.

Ка лі ка заць пра «ге ра інь» вы стаў кі, то ця пер 
іх бу дзе ка ля двац ца ці. Змо жа це ўба чыць «Ве-
не ру Мі лос кую ХХІ ста год дзя», якая змя ні ла 
на гэ ты раз ко лер і не толь кі... Аль бо па ду маць 
пра ідэю аздаб лен ня сва ёй ква тэ ры «Ляль кай-
ве шал кай».

Экс па на ты ў поў ны зрост Іры на рых та ва ла 
су мес на з ля леч ным май страм Ста ні сла вам Ні-

ка но ві чам. Мож на лі чыць во пыт пер ша га ра зу 
ўда лым ці не — тут ужо кож ны ня хай вы ра шае 
аса біс та, але твор цы атры ма лі са праўд нае за-
да валь нен не ад пра цы.

— Пра цэс ства рэн ня кож най ляль кі па тра буе 
ча су і не ве ра год ных вы сіл каў, але ўсё здоль ны 
кам пен са ваць драйв, які атрым лі ва еш ад пра-
цэ су, — пра цяг вае апо вед Іры на. — Ёсць ней кае 
су да кра нан не з ма гі яй. Усё па чы на ец ца з эс кі за. 
По тым тыд ні пра цы — і з'яў ля ец ца паў на цэн ная 
скульп ту ра.

Зда ва ла ся б, што цяж ка га ў ства рэн ні ля-
лек? Але ка лі раз мо ва ідзе пра мас тац тва, то 
ўсё не так прос та. Трэ ба знай сці ма тэ ры я лы, 
якія, бы вае, да во дзіц ца пры во зіць з-за мя жы, 
вы ха ваць у са бе па чуц цё цярп лі вас ці (пра-
цэс не з лёг кіх) і не ба яц ца экс пе ры мен та-
ваць, асвой ва ю чы но выя твор чыя пра сто ры. 
Так, на прык лад, мас тач ка жа дае аб' яд наць у 
сва іх пра цах мас тац тва з прак тыч нас цю, дзе 
ляль ка мо жа стаць ве шал кай для адзен ня, а 
клет ка — до мам для ней кай птуш кі. Не вы-
клю ча на, што з ча сам гэ тае жа дан не рэа лі-
за ваць но выя ідэі на бу дзе маш та бы чар го вай 
вы стаў кі...

Ляль кі, якія зна хо дзяц ца ў ка лек цыі сён ня, 
не пра да юц ца, бо яны ма юць сваю фі ла со фію 
і з'яў ля юц ца част ка мі агуль най за ду мы. Ад нак 
пры жа дан ні мож на за мо віць та кі твор мас-
тац тва для ся бе ін ды ві ду аль на. Вар та мець на 
ўва зе, што штуч ны та вар па тра буе не ма лых 
вы дат каў, та му ён мо жа каш та ваць да ты ся чы 
до ла раў. Ад ных та кая ліч ба пу жае, у ін шых вы-
клі кае ўсмеш ку. Спра ва не толь кі ў пра ца ём кім 
пра цэ се, але і ў роз на га кштал ту дэ та лях, якія 
ча сам да во дзіц ца шу каць для ляль кі. Гэ та мо жа 
быць гі та ра ХVІІІ ста год дзя аль бо на ту раль ны 
шоўк для шыц ця су кен кі, ці ней кія ўстаў кі з 
зо ла та, срэб ра...

У пла нах Іры ны пра цяг ваць твор чую дзей-
насць. Бу дзе гэ та вы раб юве лір ных упры-
га жэн няў, но вае ба чан не мас тац тва мі ну-
ла га — па куль не вя до ма. Мо жа, і не вар та 
пры спеш ваць па дзеі і рас кры ваць інт ры гу 
— лепш уба чыць сён няш ні вы нік на ўлас-
ныя во чы.

Але на ДРАП КО

�

Пры го жую жан чы ну, пра цаў ні цу, ма ці, ад да-
ную пад піс чы цу і пры хіль ні цу «Звяз ды» Ве ру 
Фё да раў ну ХУ ДА ЛЕЙ з г.п. Свіс лач шчы ра він-
шу ем з 90-год дзем! Доб ра га зда роўя вам, ба дзё-

рас ці ду ху, ап ты міз му.

Хай заўж ды 
ў ва шы вок ны

Ра дасць сон цам за зі рае!
Сто га доў 

вам ма ла до сці
І зда роўя па жа да ем!

Звяз доў цы.

Жы вуць жа лю дзi!Жы вуць жа лю дзi!  ��

НI ЧО ГА НЕ ПРА СIЦЬ, 
СПА ДЗЯ ВАЦ ЦА НА СЯ БЕ —
та кая «фi ла со фiя» шмат дзет най сям'i На во шаў не ў сiм зра зу ме лая

Ш А Ш К I Пад рэ дак цы яй мiж на род на га ар бiт ра 
Мi ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

По гляд на ся беПо гляд на ся бе  ��

ЛЯЛЬ КІ 
З МОД НЫМ ПРЫ ЖМУ РАМ

Фо
 та

 М
а р

ы н
ы 

БЕ
 ГУ

Н К
О В

АЙ
.

5 снеж ня 
ў Цэнт ры су час ных 
мас тац тваў 
ад кры ва ец ца 
вы стаў ка 
«Moneyкенщицы. 
Іznanka. Метр 
во семь де сят спус тя...» 
За зір нуць за ку лі сы 
ма дэль на га жыц ця, 
а так са ма з іро ні яй 
па гля дзець на са міх 
ся бе пра па нуе ўсім 
ах вот ным вя до мая 
тэ ле вя ду чая, 
сцэ на рыст, 
ма дэль Іры на 
Ха ну нік-Рам баль ская.

Дып ла ман ты кон кур су ра зам з 
Аляк санд рам ЦI ХА НО ВI ЧАМ 
i Ядз вi гай ПА ПЛАЎ СКАЙ.

«ПТАШ КI РАН НIЯ»

СА СНЕЖ НЯ — ПРА МЫЯ РЭЙ СЫ СА СНЕЖ НЯ — ПРА МЫЯ РЭЙ СЫ 
З ВІЛЬ НЮ СА Ў МІНСКЗ ВІЛЬ НЮ СА Ў МІНСК

Пту шы ныя лё сыПту шы ныя лё сы  ��СТУ ДЭН ТЫ ДА ПА МАГ ЛІ 
АР ЛА НУ ВЫ ЖЫЦЬ
Кры ла ты сім вал Бе ла ру сі 
атры маў но вую сям'ю

Май на ўвазе!Май на ўвазе!  �� У Iва на i Воль гi вя лi кая пад соб ная гас па дар ка: ча ты ры 
ка ро вы, конь, свой ская птуш ка, в'ет нам скiя па рсюч кi 
ды свiн ка Маш ка, якую вый гра лi ў кон кур се.


