
13 снежня 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.20 16.47 7.27
Вi цебск — 9.17 16.29 7.12
Ма гi лёў — 9.10 16.37 7.27
Го мель — 8.58 16.42 7.44
Гродна — 9.34 17.04 7.30
Брэст    — 9.26 17.13 7.47

Iмянiны
Пр. Андрэя Першазванага.
К. Люцыі, Юліі, Пятра, Уладзіміра.

Месяц
Першая квадра 9 снежня. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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1797 год — на ра дзіў ся Ген рых Гей не, ня-
мец кі па эт. Свай му паэ тыч на му 

пос пе ху Ген рых Гей не аба вя за ны ма ці і дзядзь-
ку — біб лі я ма ну, які ад даў у рас-
па ра джэн не пля мен ні ка біб лі я тэ ку. 
Дзя ку ю чы сва ім вер шам Гей не стаў 
ад ным з са мых сла ву тых лі ры каў 
усіх ча соў. «Па да рож жа па Гар цу», 
«Паў ноч нае мо ра» — гэ тыя тво ры 
та ле на ві та вы яў ля юць на род ныя 
ма ты вы і му зы ку пры ро ды. У той 
жа час вер шы ня мец ка га паэ та на поў не ны іра-
ніч ным сме хам і са ты рай, на якія Гей не гля дзеў 
як на ка ра ю чую сі лу паэ зіі ў ба раць бе з не спра-
вяд лі вас цю. На дум ку Ген ры ха Гей нэ, га лоў нае ў 
твор час ці лю бо га паэ та — ча ла веч насць у са мым 
шы ро кім зна чэн ні гэ та га сло ва.

1920 год — на 2-м Усе бе ла рус кім з'ез дзе 
Са ве таў ра бо чых, ся лян скіх, бат рац-

кіх і чыр во на ар мей скіх дэ пу та таў пры ня тыя да-
паў нен ні да Кан сты ту цыі БССР 1919 го да і ра ты-
фі ка ва ны прэ лі мі нар ны да га вор па між Са вец кай 
Ра сі яй і Поль шчай. З'езд вы ка заў ся за пе ра вод 
усіх дзяр жаў ных уста ноў на бе ла рус кую мо ву. 
Па ча так бе ла ру сі за цыі.

1936 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ва сіль-
е віч Зу баў, бе ла рус кі мо ва зна вец. 

Ака дэ мік Між на род най ака дэ міі ін фар ма ты за цыі 
(1996), док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар 
(1986). З 1965 го да — у Мін скім дзяр жаў ным 
лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це (з 1995-га — пра-
рэк тар). Аў тар прац па праб ле мах лінг віс ты кі 
тэкс ту, кам п'ю тар най лінг віс ты кі, штуч на га ін-
тэ ле кту.

Він цэнт Ду нін-Мар цін ке віч, кла сік бе ла рус-
кай лі та ра ту ры і дра ма тур гіі:
«Што зра біў да бро, ду ша мая ра да».

Жон ка па крыў дзі ла ся і не раз маў ляе 
са мной ужо два дні. Ці шы ня і спа кой, я 
шчас лі вы. Толь кі б не да ра ва ла.

Два пры яце лі.
— Уяў ля еш! Учо ра ўба чыў сваю жон-

ку пад ру ку з ней кім му жы ком!
— Так, і ча му ж ты да іх не па ды шоў?
— Ну як я па ды ду? Я ж у ка ман дзі-

роў цы!

Учы ніў шы вы бух, кру тыя хлоп цы ў кі но 
спа кой на ідуць прэч, не па ва роч ва ю чы ся. 
Я тое ж са мае раб лю, ка лі вы пад ко ва неш-
та злам лю або па ва лю ў кра ме.

Ад Мар цы я на 
да Ірэ ні у ша

За лес се ста ла ўла дан нем 
ро ду кня зёў Агін скіх у пер шай 
па ло ве XVІІІ ста год дзя, ка лі яго 
на быў пра дзед Мі ха ла Кле а фа са 
— Мар цы ян Мі хал Агін скі. Та ды 
яно на зы ва ла ся Дзер бы. Паз ней 
ма ён так пе рай шоў да яго сы на 
Та дэ ву ша Фран ціш ка, по тым — 
да Фран ціш ка Кса ве рыя Агін-

ска га. Яго пля мен нік, дып ла мат, 
гіс то рык, пісь мен нік і кам па зі тар 
Мі хал Кле а фас Агін скі пры ехаў у 
За лес се з жон кай Ма ры яй Не ры-
На гур скай. «28 кра са ві ка 1802 
го да я па кі нуў Пе цяр бург з на ме-
рам на заўж ды па ся ліц ца ў вёс цы 
не да лё ка ад Віль ні», — так бу дзе 
ён уз гад ваць пра шчас лі выя дні 
пры ез ду на ра дзі му прод каў. Но-
выя гас па да ры за ся лі лі ся ў вя лі кі 
драў ля ны атын ка ва ны па лац, па-
бу да ва ны яшчэ ў пер шай па ло ве 
XVІІІ ста год дзя (да на ша га ча су 
ён не за ха ваў ся), по бач па ча лі 
ўзво дзіць но вы, му ра ва ны, а так-

са ма двух па вяр хо вы млын, аран-
жа рэі і цяп лі цы, кап лі цу. Пра ек ці-
роў шчы кам быў пра фе сар ар хі-
тэк ту ры Ві лен ска га ўні вер сі тэ та 
Мі хал Шульц. Да па ма гаў яму (а 
пас ля смер ці Шуль ца кі ра ваў усі-
мі ра бо та мі) ві лен скі гу берн скі 
ар хі тэк тар Юзаф Пу сэ.

Ад нак у кан цы 1822 го да Мі-
хал Кле а фас па ста не зда роўя 
па кі дае сваё лю бі мае За лес се і 
пе ра яз джае ў Фла рэн цыю, якая 

і ста ла для яго апош нім пры-
тул кам. У 1833 го дзе ма ён так 
За лес се пе рай шоў у спад чы ну 
яго сы ну Ірэ ні у шу, які жыў тут са 
сва ёй ма ці, а пас ля яе смер ці пе-
ра нёс ра да вую рэ зі дэн цыю Агін-
скіх у го рад Рэ таў (тэ ры то рыя су-
час най Літ вы). Ужо ў кан цы ХІХ 
ста год дзя ў бы лых Паў ноч ных 
Афі нах (та кую наз ву За лес се, 
дзе збі ра лі ся вы дат ныя дзея чы 
той эпо хі з Пе цяр бур га, Маск вы, 
Па ры жа, Вар ша вы, Віль ні і ін шых 
га ра доў, атры ма ла ад су час ні каў 
Мі ха ла Кле а фа са) па на ваў дух 
за пус цен ня...

Сён ня гэ та пом нік гіс то ры ка-
куль тур най спад чы ны (тэ ры то-
рыя ся дзі бы скла дае 25 гек та-
раў), які ў 2009 го дзе пе ра да дзе-
ны ва ўлас насць Смар гон ска га 
ра ё на з да ку мен та цы яй на рэ-
стаў ра цыю.

Пар ка выя ра ры тэ ты
...Шлях да ся дзіб на га до ма, 

дзе ця пер пра вод зяц ца бу даў ні-
чыя і рэ стаў ра цый ныя ра бо ты, 
пра ля гае праз ста ра даў нюю лі па-
вую алею, якая па мя тае кон ныя 
экі па жы гас па да роў ма ёнт ка і іх 
гас цей. По бач за ста лі ся рэшт кі 
фун да мен та драў ля на га па ла ца, 
а ў яго пар тэ ры быў фран цуз скі 
парк.

— Звяр ні це ўва гу на гэ ты на-
сып і ра вок. Спа чат ку я не ра зу-
ме ла, для ча го ён пры зна ча ны. 
Аказ ва ец ца, для та го, каб на 
да рож ках пар ку не ста я ла ва да, 
— рас каз вае на мес нік на чаль-
ні ка ўпраў лен ня ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Смар гон ска га рай вы-
кан ка ма Тац ця на РА ЖА ВА.

Дру гая пар ка вая част ка бы ла 
ство ра на па іні цы я ты ве Мі ха ла 
Кле а фа са Агін ска га ў па пу ляр-

ным на па чат ку ХІХ ста год дзя 
анг лій скім сты лі і за дум ва ла ся як 
ма ляў ні чы ку ток дзі кай пры ро ды. 
Там за ха ва ла ся да на шых дзён 
паў круг лая аль тан ка ў ра ман тыч-
ным сты лі па чат ку ХІХ ста год-
дзя. Яна па тра буе рэ стаў ра цыі 
на на ступ ным эта пе ад наў лен ня 
па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля, 
а по бач мяр ку ец ца зра біць не-
вя лі кую пля цоў ку для кан цэр таў 
ка мер най му зы кі.

Да пар ка вых ра ры тэ таў, вя-
до ма ж, ад но сяц ца і ўста ноў ле-
ныя пры жыц ці Мі ха ла Кле а фа-
са ка мя ні з па мят ны мі над пі са-

мі: ад ным ён уша на ваў свай го 
на стаў ні ка Жа на Ра лея, а дру гі 
— у го нар Та дэ ву ша Кас цюш кі. 
Ад ноў ле на і дзей ні чае кап лі ца. 
А вось так зва ная кі тай ская аль-
тан ка з драў ля най га ле рэ яй на 
дру гім па вер се, ад куль мож на 
бы ло на зі раць за дзі кі мі жы вё-
ла мі ў звя рын цы, да на шых дзён, 
на жаль, не за ха ва ла ся. Праў да, 
на гэ тым мес цы мож на спы ніц ца 
пад час эк скур сіі, бо края знаў цы 
аба зна чы лі яго ка мя ня мі.

Спраў па роз ных кі рун ках на 
тэ ры то рыі ся дзі бы — не па ча ты 
край. Спе цы я ліс ты ў га лі не пар-
ка вай куль ту ры па він ны зра біць 
ацэн ку су час ных, вель мі праб-
лем ных рэа лій пар ку з пла нам 
дзе ян няў па па ляп шэн ні яго ста-
ну. Не аб ход на рэ стаў ра цыя бу-
дын ка млы на. Трэ ба раз бі рац ца, 
зноў жа на вы со ка пра фе сій ным 
уз роў ні, з праб ле ма мі вод ных 
аб' ек таў — ра чул кі, што пра ця-
кае праз парк, і во зе ра-за пру ды 
з вост ра вам, які здаў на на зы ва-
ец ца ле бя дзі ным, і маст ком, што 
злу чае яго з ся дзі бай. І ця пер, як 
мы з Тац ця най Ра жа вай пе ра-
ка на лі ся, тут гняз ду ец ца па ра 
ле бе дзяў. У адзін год, да рэ чы, 
мяс цо выя жы ха ры за ўва жы-
лі, што ле бя дзі нае па том ства 
скла да ец ца з ся мі пту ша нят. 
Быц цам сем нот для му зыч ных 
тво раў кам па зі та ра, які жыў не-
па да лёк...

Ве рыц ца, што на гэ тыя і ін-
шыя аб' ек ты ў перс пек ты ве бу-
дуць скі ра ва ны но выя пра ек ты 
ў За лес сі.

І пар кет — 
як у Агін скіх

Ра зам з на чаль ні кам упраў-
лен ня ка пі таль на га бу даў ніц-
тва Смар гон ска га рай вы кан-
ка ма Іва нам ЛЫС КО ці ка вім ся, 
што ро біц ца па ад наў лен ні па ла-
ца. Ген пад рад чык — Смар гон скі 
бу даў ні ча-ман таж ны трэст № 41. 
Зем ля кі Мі ха ла Кле а фа са Агін-
ска га вы кон ва юць прак тыч на 
ўвесь спектр ра бот — агуль на-
бу даў ні чых, ад дзе лач ных, сан-
тэх ніч ных, элект ра ман таж ных. 
А «Бел рэ стаў ра цыі» да ве ра ны 
ўста ноў ка акон ных і дзвяр ных 
бло каў ін ды ві ду аль на га вы ра-

бу, уклад ка пар ке-
ту, сты лі за ва на га 
пад ста ра жыт ныя 
ўзо ры.

На жаль, пры 
ўсім жа дан ні па ла-
цу нель га вяр нуць 
пер ша па чат ко вы 
вы гляд: з ча соў 
Мі ха ла Кле а фа са 
Агін ска га за ха ва-
ла ся толь кі ад на з 
дзвюх аран жа рэй 
— ча со вая, дзе 
зі ма ва лі рас лі ны, 
якія ўвес ну вы но сі-
лі ся ў парк. Ця пер 
гэ тае па мяш кан не (у га тыч ным 
сты лі, з ка ло на мі) пла ну ец ца 
вы ка рыс тоў ваць як вы ста вач-
ную за лу. А ў дру гой аран жа-
рэі, як і пры Агін скім, рас лі ны 
па він ны быць круг лы год. Ужо 
ця пер трэ ба ду маць, чым яе на-
поў ніць і хто бу дзе тут гас па да-
рыць, ды не горш, чым са доў нік 
Мі ха ла Кле а фа са.

У ад ноў ле ным па ла цы бу дзе 
ства рац ца му зей ная экс па зі цыя, 
пры све ча ная Агін ска му. Пры-
чым дзве ры бу дуць ад чы не ны 
не толь кі для куль тур ных ім прэз 
і эк скур сій, але і для пра жы ван ня 
гас цей — у па ко ях, раз лі ча ных на 
20 ча ла век.

Што па яд на ла 
За лес се і Ужут ра кіс?

Пра ек там транс гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва «Вы ка ры стан не 
гіс та рыч ных ся дзіб і іх адап та цыя 
да су час ных куль тур ных умоў» 
пра ду гле джа на рэ стаў ра цыя 
кан цэрт най за лы ў За лес сі і аб-
ста ля ван не кан фе рэнц-за лы ва 
Ужут ра кі се. Чым жа па яд на лі ся 
бе ла рус кае За лес се і лі тоў скі 
Ужут ра кіс, ма ёнт кі Мі ха ла Кле-
а фа са Агін ска га і гра фа Юза фа 
Тыш ке ві ча?

— У свой час яны, прад стаў ні-
кі вя до мых маг нац кіх ро даў, бы лі 
су се дзя мі, су стра ка лі ся, уплы ва-
лі на куль тур нае жыц цё рэ гі ё на. 
А сён ня дзя ку ю чы су мес на му 
пра ек ту ўжо мы, іх на шчад кі, на-
ладж ва ем су вя зі ў га лі не куль-
ту ры, а да лей, спа дзя ём ся, і ў 
ту рыз ме. А дзе ту рызм — там 
і эка но мі ка. Мяр кую, што гэ та 
«доў гай гра ю чы» пра ект з доб-
ры мі на ступ ства мі, — лі чыць 
на мес нік стар шы ні Смар гон-
ска га рай вы кан ка ма Ге надзь 
БЫЧ КО.

Ня даў на ў рам ках пра ек та 
смар гон цы азна ё мі лі ся з во пы-
там сва іх лі тоў скіх парт нё раў па 
ад наў лен ні па ла ца гра фа Тыш-
ке ві ча ва Ужут ра кі се. Ды рэк тар 
Тра кай ска га на цы я наль на га 
пар ку Гін та рас АБА РА ВІ ЧУС 
рас па вёў, што гэ тая спра ва за ня-
ла амаль 20 га доў, бы лі за дзей-
ні ча ны срод кі шэ ра гу пра ек таў з 

роз ных фон даў. Ця пер ся дзі ба 
з'яў ля ец ца ўпры га жэн нем на-
цы я наль на га пар ку, мес цам па-
лом ніц тва ту рыс таў, куль тур ных 
ім прэз.

Ме на ві та на ства рэн не ту-
рыс тыч на га, куль тур на га цэнт-
ра (што не аб мя жоў ва ец ца рэ-
стаў ра цы яй кан цэрт най за лы 
ў За лес сі і па куп кай для яе 
ра я ля) най перш і скі ра ва ны 
гэ ты пра ект па гіс та рыч ных 
ся дзі бах. Та кая мэ та не вы гля-
дае на Смар гон шчы не ней кай 
на ва цы яй, а бу дзе ла гіч ным 
пра ця гам та го, што ро біц ца не 
пер шы год. На прык лад, ужо 
тра ды цый ным стаў фес ты валь-
кір маш «За лес се за пра шае 
сяб роў», які пры цяг вае мно гіх 
вы хад цаў з гэ тых мяс цін і ту-
рыс таў. Акра мя та го, ня даў на 
ў Смар го ні ад быў ся ўжо Х між-
на род ны фес ты валь ка мер ных 
ан самб ляў імя М.К. Агін ска га, 
у якім удзель ні ча лі 11 ка лек-
ты ваў з Бе ла ру сі, Ка зах ста на, 
Поль шчы, Ра сіі і Укра і ны. А 
на ступ ны кон курс — у 2015-м, 
у го нар 250-год дзя з дня на-
ра джэн ня Мі ха ла Кле а фа са — 
ве ра год на, ад бу дзец ца ўжо ў 
За лес сі, у ад ноў ле най кан цэрт-
най за ле. Ёсць і ін шыя ці ка выя 
за ду мы.

Да рэ чы, за ла, дзе ця пер 
пра цу юць рэ стаў ра та ры, бу-
дзе пры ста са ва на не толь кі 
для му зыч ных ім прэз, але і для 
тэ ат раль ных. Ужо ёсць за ці-
каў ле насць з бо ку Мінск ага аб-
лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра 
пры ехаць са спек так лем «Па ла-
нэз на раз ві тан не» — ту ды, дзе 
ў кан цы 1822 го да Мі хал Агін скі 
ў апош ні раз абы шоў парк, па-
ста яў ка ля па мят на га ка ме ня 
ў го нар Кас цюш кі і сеў у ка рэ-
ту, якая ру шы ла праз лі па вую 
алею... Каб больш ні ко лі не вяр-
нуц ца. Але на заўж ды за стац ца 
ў За лес сі!

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Ра да вы ма ён так Агін скіх у За лес сі на Смар гон шчы не, як і 
мно гія ін шыя гіс та рыч ныя аб' ек ты, час не па шка да ваў, не 
па шчас ці ла яму па збег нуць раз бу рэн ня і за ня па ду. Але ця-
пер ан самбль бы ло га па ла ца па чат ку ХІХ ста год дзя ў ча-
кан ні зна ка вай па дзеі: у ся рэ дзі не на ступ на га го да па він ны 
за вяр шыц ца ра бо ты па ад наў лен ні ся дзіб на га до ма, дзе, як 
лі чыц ца, Мі хал Кле а фас Агін скі на пі саў свой сла ву ты па ла нэз 
«Раз ві тан не з Ра дзі май».
Важ насць гэ тай спра вы ра зу ме юць і на ша дзяр жа ва (на сён-
ня з рэс пуб лі кан ска га і аб лас но га бюд жэ ту на ад наў лен не 
вы дзе ле на ка ля 14,5 міль яр да руб лёў), і між на род ная су поль-
насць. У рам ках пра гра мы транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва 
«Лат вія—Літ ва—Бе ла русь» Смар гон скі рай вы кан кам су мес на 
з ды рэк цы яй Тра кай ска га на цы я наль на га пар ку ажыц цяў ля-
юць пра ект «Вы ка ры стан не гіс та рыч ных ся дзіб і іх адап та-
цыя да су час ных куль тур ных умоў» з агуль ным бюд жэ там 
575268 еў ра. Бе ла рус кая част ка пра ек та — 212 ты сяч еў ра 
са срод каў Еў ра пей скай ка мі сіі і 25 ты сяч еў ра — з бюд жэ ту 
Смар гон ска га ра ё на.

Жам чу жы ны Ай чы ныЖам чу жы ны Ай чы ны  ��

У За лес сі — на заў сё ды
СЯ ДЗІ БА АГІН СКІХ АД НАЎ ЛЯ ЕЦ ЦА ДЗЯ КУ Ю ЧЫ НАМАГАННЯМ ДЗЯР ЖА ВЫ І ПРА ЕК ТУ 

ТРАНС ГРА НІЧ НА ГА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

У адзін год, да рэ чы, 
мяс цо выя жы ха ры 
за ўва жы лі, што 
ле бя дзі нае па том ства 
скла да ец ца з ся мі 
пту ша нят. Быц цам 
сем нот для му зыч ных 
тво раў кам па зі та ра, які 
жыў не па да лёк...

Лі па вая алея, па якой кон ныя экі па жы 
пры яз джа лі ў ма ён так Агін скіх

Ад наў лен не па ла ца.Ад наў лен не па ла ца.

Ах ты мая да ра гая 
на ту раль ная 
ма на по лія!...

Рэ зі дэнт Пар ка вы со кіх тэх на ло гій кам па нія 
«Сак ра мэнт ІТ» рас пра ца ва ла і раз мяс ці ла ў 
сва бод ным до сту пе экс пе ры мен таль ны ўзор 
пра грам на га комп лек су «Муль ты ме дый ная 
біб лі я тэ ка школь ні ка».

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Пар ка вы со кіх тэх на-
ло гій, пра грам нае ра шэн не да зва ляе ства рыць для 
су час ных дзя цей кам форт ныя ўмо вы на ву чан ня. Яно 
бу дзе ўклю чаць у ся бе ўсе пад руч ні кі, ву чэб ныя да-
па мож ні кі і фа куль та тыў ныя ма тэ ры я лы па школь най 
пра гра ме з 5-га па 11-ты кла сы. Пра ект «Муль ты-
ме дый ная біб лі я тэ ка школь ні ка» быў рас пра ца ва ны 
па за ка зе Мі ніс тэр ства аду ка цыі і ўклю чае толь кі 
за цвер джа ныя ву чэб ныя да па мож ні кі. Пла ну ец ца, 
што ў пра гра ме з'я віц ца маг чы масць да да ваць і рэ-
дак та ваць за мет кі і за клад кі, бу дзе на ла джа на сіс тэ-
ма по шу ку па клю ча вых сло вах, а так са ма да ступ най 
ста не функ цыя сін тэ зу маў лен ня. Да да так да ступ ны 

для Wіndows і Androіd. Гэ та зна чыць, што ка рыс тац ца 
муль ты ме дый най біб лі я тэ кай мож на бу дзе і з план-
шэ таў, і са смарт фо наў.

За раз у сва бод ным до сту пе зна хо дзіц ца экс пе-
ры мен таль ны ўзор комп лек су, які ўклю чае ў ся бе 
ма тэ ры я лы па прад ме це «Бія ло гія» для 6—11-х кла-
саў. Пра гра ма да зва ляе пра гледж ваць элект рон ную 
вер сію пад руч ні ка, ак ты ві за ваць до ступ да гла са рыя 
са спе цы яль ны мі тэр мі на мі і афарм ляць пад піс ку на 
атры ман не больш глы бо кіх і па шы ра ных ве даў са 
спе цы я лі за ва ных кры ніц. Да да так да зво ліць школь-
ні кам атрым лі ваць аб наў лен ні і мець до ступ да да-
дат ко вых ма тэ ры я лаў па ўсіх школь ных прад ме тах 
у вы гля дзе ві дэа ма тэ ры я лаў, ма люн каў і схем, а 
так са ма 3D-ма дэ ляў з маг чы мас цю іх транс фар ма-
цыі. Так са ма з да па мо гай пра гра мы мож на бу дзе 
ска рыс тац ца да вед ні кам у вы гля дзе гла са рыя. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Zамор’еZамор’е  ��

ТРУ СЫ ПРА ЕЛІ... 
ВОСТ РАЎ

Пра жэр лі выя тру сы пра елі 
шат ланд скі вост раў Ка на. Жы-
вё лы бес пе ра шкод на пе ра мя-
шча юц ца па вост ра ве, з'я да-
юць усю рас лін насць, ка па юць 
но ры і на ват вы коп ва юць кост кі 
з ма гіл. Жы ха ры шат ланд ска га 
вост ра ва аб вяс ці лі вай ну тру-
сам. Апош няй кроп ляй для іх ста ла тое, што не злі чо ныя но ры 
жы вёл вы клі ка лі на вост ра ве апоў зні. З-за гэ та га за кры та адзі ная 
мяс цо вая да ро га.

На вост ра ве Ка на ў Шат лан дыі пра жы ва юць уся го 12 ча ла век і 
амаль 16 ты сяч тру соў. «Тру сы — гэ та гор шае, з чым мне да вя ло ся 
су тык нуц ца за 51 год, пра жы ты тут, — рас па вёў мяс цо вы жы хар 
Ві ні Мак Кі нан. — Яны паў сюль. З-за іх ру шац ца ка мен ныя сце ны... 
Не аб ход на неш та ра біць. Яны лі та раль на з'я да юць вост раў». У 
На цы я наль ным фон дзе Шат лан дыі, яко му на ле жыць вост раў, вы ра-
шы лі пры няць ме ры, каб зні зіць па пу ля цыю жы вёл. Ула ды ду ма юць, 
які спо саб зні шчэн ня тру соў бу дзе най больш гу ман ным.

«Тру сі ная праб ле ма» паў ста ла на вост ра ве прак тыч на ад ра зу ж 
пас ля та го, як мяс цо выя жы ха ры змаг лі па зба віц ца ад па цу коў. Вай на 
су праць гэ тых гры зу ноў па ча ла ся ў 2005 го дзе. Та ды гру па экс пер таў з 
Но вай Зе лан дыі вы ка рыс та ла смя рот ную пры на ду. Апе ра цыя прай шла 
цал кам па спя хо ва: у лю тым 2006 го да бы ла зной дзе на і ўты лі за ва на 
апош няя туш ка гры зу на. Ад нак пры ро ду пе ра маг чы не маг чы ма, асаб-
лі ва ка лі ча ла век не мо жа прад ба чыць на ступ стваў свай го ўмя шан ня 
ў яе спра вы. Знік нен не ад ной бя ды пры вя ло да дру гой: за мест ад ных 
прый шлі ін шыя гры зу ны-раз бу раль ні кі.

ЧЫ ТАЙ ЦЕ ЦІ КА ВА 
І ХУТ КА

Ары гі наль ны спо саб пры ву чыць лю дзей чы таць знай шлі ў Ар-
ген ці не. Там па ча лі ты ра жа ваць кні гі, якія па чы на юць хут ка пса-
вац ца пас ля та го, як іх вы зва ляць ад упа коў кі.

Тэкст на дру ка ва ны спе-
цы яль най фар бай. Ка лі кні гу 
рас па коў ва юць і на па пе ру 
па чы нае трап ляць па вет ра 
і свят ло, лі та ры прос та зні-
ка юць і за ста юц ца толь кі бе-
лыя ліс ты. Дэ віз вы даў цоў 
— «Кні га не мо жа ча каць». 
У лі ней цы вы пус ка юць ан та-
ло гію тво раў ма ла дых ла ці на-
а ме ры кан скіх аў та раў. І што 

ха рак тэр на, кні гі ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю: прэм' ер ны на клад 
быў рас пра да дзе ны ўжо ў пер шы дзень вы пус ку. У на ступ ным го дзе 
вы да вец тва абя цае вы пус ціць кні гу для тых, хто лю біць чы таць у 
ба сей не і ў ван най. Гэ та бу дуць вы дан ні, якія не ба яц ца ва ды.

ПАР КУЙ ЦЕ СЯ 
І ЦА ЛУЙ ЦЕ СЯ

На поў на чы Іта ліі ў го ра дзе Па дуя з'я ві ла-
ся не звы чай ная пар коў ка. Ка ля чы гу нач на га 
вак за ла мяс цо выя ўла ды аб ста ля ва лі ад мыс-
ло вае мес ца для па ца лун каў. На пад' ез дзе 
да вак за ла з'я ві ла ся спе цы яль ная па ла са з 
над пі сам «Пар коў ка+па ца лу нак». Яна пры-
зна ча на для та го, каб па ры, раз віт ва ю чы ся, 
маг лі ца ла вац ца і не пе ра шка джаць мінакам. 
Ад нак і там так са ма нель га за трым лі вац ца 
доў га: тых, хто хоча пра вес ці апош нія хві лі ны 
ў цёп лых аб дым ках ад но ад на го, ня ма ла. Ідэя 
бы ла пры ня та пас ля та го, як да сле да ван ні 
па ка за лі, што італь ян скія па рач кі ства ра лі 
за то ры. Га ра чае раз ві тан не доў жы ла ся «бяс-
кон ца», не за леж на ад чар гі, якая ства ра ла ся зза ду. Пры гэ тым італь-
ян цы рэд ка ра бі лі за ка ха ным за ўва гі.

За раз «Пар коў ка + па ца лу нак» да зва ляе тым, хто ад' яз джае і 
пра во дзіць ін шых, ста яць на гэ тай па ла се да 15 хві лін, каб ска заць 
ка ха ным на раз ві тан не га лоў ныя сло вы. Мэр Пад уі Іва Ро сі ад зна-
чыў: «Страс насць — гэ та част ка італь ян ска га ха рак та ру. Зра зу ме ла, 
што лю дзі хо чуць пра явіць свае па чуц ці з да па мо гай па ца лун ка, ка лі 
раз віт ва юц ца на ней кі час». Ён ад зна чыў, што но вы пра ект меў аша-
лам ляль ны пос пех і мно гія лю дзі ка рыс та юц ца но ва ўвя дзен нем. Як 
след ства, пра цяг лыя за трым кі на вак за ле ця пер ады шлі ў мі ну лае.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС
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Ды рэк тар краў... рон да лі
Суд Брас лаў ска га ра ё на за кра дзеж шля хам зло ўжы ван ня служ-

бо вым ста но ві шчам у буй ным па ме ры пры га ва рыў да па збаў лен ня 
во лі на тры га ды ця пер ужо бы ло га ды рэк та ра ту рыс тыч на-азда-
раў лен ча га прад пры ем ства «Брас лаў скія азё ры».

Асу джа ны ад пра ца ваў на ад каз най па са дзе ня доў га — з чэр ве ня 
2010 го да па кра са вік мі ну ла га. У су вя зі з тым, што тур ба за не ме ла 
асаб лі ва каш тоў най ма ё мас ці, ды рэк тар вы ра шыў за да во ліц ца тым, 
што трап ля ла на во чы. І схе му кра дзя жу вы браў, мож на ска заць, 
прос тую. Ён даў сва ім пад на ча ле ным пе ра лік ма ё мас ці і рас па ра дзіў-
ся аца ніць яе па пры маль ным кош це, а по тым спі саць як ня год ную. 
Рон да лі эма лі ра ва ныя, ін шыя ку хон ныя, а так са ма па сцель ныя рэ чы; 
крэс лы, ды ва ны і ды ва но выя да рож кі, два тэ ле ві за ры, вуг ла вая ка на-
па... Агуль ны кошт укра дзе на га — больш як 8,7 міль ё на руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Пад руч нік... у смарт фо не КрыміналКрымінал  ��
ФактФакт  ��


