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   дня

СЁННЯ
Мiнск — 8.05 18.40 10.35
Вi цебск — 7.57 18.28 10.31
Ма гi лёў — 7.56 18.30 10.34
Го мель — 7.50 18.29 10.39
Гродна — 8.20 18.56 10.36
Брэст — 8.18 18.59 10.41

Iмянiны
Пр. Веры, Ганны, Зоі, 
Святланы, Васіля, 
Георгія, Мікалая, Паўла.
К. Доры, Эльвіры, 
Аляксандра, Міраслава, 
Піліпа.

Месяц
Маладзік 1 сакавіка.

Месяц у сузор’і Казярога.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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лю та га

УСМІХНЕМСЯ
Фра за «Я сын пра ку ро-

ра» так і не змаг ла ад пу-
дзіць мядз ве дзя.

Ма ма на пяк ла пі раж коў 
для ўсёй сям'і, але... праз не-
ка то ры час іх не ста ла!

— Сы нок, гэ та ты з'еў усе 
пі раж кі?

— Я.
— Але я ж іх на заўт ра на-

пяк ла!
— Ма ма, ну ты ж са ма ка-

за ла: не па кі дай на заўт ра тое, 
што мо жаш зра біць сён ня!

Са мым ві до вішч ным зі-
мо вым ві дам спор ту з'яў-
ляў ся б, не су мнен на, мас-
старт у бабс леі.

— Мне страш на ад-
праў ляць рэ зю мэ ў гэ ты 
банк!

— А што та кое?
— Мя не бян тэ жыць, што 

ў гра фі ку пра цы пі шуць — з 
9.00 да 17.00, а са ма ва кан-
сія на па са ду вы кла дзе ная на 
сай це ў ня дзе лю ў 3 га дзі ны 
но чы...

За гад чы ца ле-
пель скай кра мы 
кі ну ла ся ў па го-
ню за зла чын ца-
мі, якія не раз лі-
чы лі ся ў кра ме за 
спірт ное. І ці ка ва, 
што яны, уця ка-
ю чы ад ра шу чай 
да мы, па спе лі 
вы піць ві но, якое 
ў на ро дзе на зы-
ва юць «чар ні ла».

— У ся рэ дзі не пра-
цоў на га дня зай шлі ў 
кра му два па куп ні кі. На вы-
гляд цвя ро зыя, па ўзрос це 
— ся рэд ніх га доў. Яны ха-
це лі ўзяць ві но, але гро шай 
не ме лі. Сха пі лі па бу тэль цы 
і ўцяк лі. Я ім гнен на пры ня ла 
ра шэн не да гнаць іх. Та ды не 
ба я ла ся ні чо га. Як так: прый-
сці ў кра му, не за пла ціць і 
пай сці бес па ка ра на? — рас-

каз вае Тац ця на ВОЛ КА ВА, 
за гад чы ца кра мы ра ён най 
спа жы вец кай ка а пе ра цыі 
№ 2 г. Ле пе ля.

Жан чы на рас ка за ла, што 
бег ла за зла чын ца мі пры клад на 
кі ла метр. За тры маць муж чын 
ёй да па мог ча ла век, які жы ве 
не да лё ка ад кра мы. Ён уба чыў, 
што ад бы ва ец ца, і так са ма па-
бег да га няць зла дзе яў.

— Не, я кры ча ла 
не «да па ма жы це», 
а «спы ні це ся»! А Мі-
ка лай За ла ту ха мне 
да па мог іх за тры-
маць. Ён, да рэ чы, 
бы лы мі лі цы я нер. 
Ка лі да гнаў, сва ім 
ка манд ным го ла сам 
за га даў муж чы нам 
спы ніц ца, — пра цяг-
вае ге ра і ня.

Як по тым вы свет-
лі ла ся, два зла дзеі 
ўжо не ад на ра зо ва 
су дзі мыя.

Тац ця на Вол ка ва за свой 
ге рой скі ўчы нак атры ма ла 
ўдзяч насць аса біс та ад Іга ра 
Яў се е ва, на чаль ні ка Упраў лен-
ня ўнут ра ных спраў Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма. Па тра ды цыі 
на пя рэ дад ні Дня аба рон цаў 
Ай чы ны ва ўпраў лен ні ўша-
ноў ва юць тых, хто да па мог 
мі лі цыі ў пра цы. Ві цеб шчы на 

ста ла пер шым рэ гі ё нам, дзе 
вось ужо шос ты год за пар пад-
вод зяць вы ні кі ак цыі «Гра ма-
дзян ская муж насць» у не каль-
кіх на мі на цы ях. Сё ле та — «За 
сме ласць і ра шу часць», «За 
не абы яка васць», «За кем лі-
васць і зна ход лі васць».

— Мне пры ем на, што на 
тэ ры то рыі не толь кі Ві цеб ска, 
але і рай цэнт раў лю дзі не абы-
яка выя да фак таў па ру шэн ня 
за ко ну. Ся род іх ня ма ла прад-
стаў ні коў мо ла дзі, жан чын. Не 
толь кі аса біс та ім ка жам дзя куй, 
а і пі шам ліс ты ў пра цоў ныя ка-
лек ты вы, ВНУ і гэ так да лей, каб 
пра іх гра ма дзян скую муж насць 
ве да лі ка ле гі, ад на курс ні кі, — 
рас каз вае Ігар Яў се еў.

За шэсць га доў больш як 
300 ча ла век прый шлі на да па-
мо гу ін шым лю дзям у цяж кую 
хві лі ну.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

Ве лі код ная ім ша ў ад ным з гро-
дзен скіх кас цё лаў ле тась бы ла 
азмро ча на... кра дзя жом. Цяж ка 
па ве рыць, але факт: з жы ло га 
па мяш кан ня ксян дза пры хра ме 
знік лі гро шы, якія на ле жа лі яму 
і ін шым свя та рам. По тым свед-
кі пры га да лі (а ка ме ры ві дэа на-
зі ран ня па цвер дзі лі), што ў той 
ве чар на свя точ най ім шы пры-
сут ні чаў да гэ туль не вя до мы ім 
«ксёндз» у чор най курт цы па верх 
бе ла га адзен ня ка та ліц ка га свя-
та ра — аль бы.

Знеш не ні я кіх па да зрэн няў у пры ха-
джан ён не вы клі каў. Праў да, ад на му з 
іх па да лі ся дзіў ны мі яго пы тан ні. «Блы-
тац ца» ў агуль на вя до мых тра ды цы ях у 
ве лі код ную ноч?

Ка лі «ксян дза» за тры ма лі, то ака-
за ла ся што гэ та доб ра вя до мы пра ва-
ахоў ным ор га нам 35-га до вы гро дзен скі 
мах ляр, ужо не ад на ра зо ва су дзі мы Кан-
стан цін Му раў ёў. (Упер шы ню «Звяз да» 
рас каз ва ла пра яго яшчэ ў 1995 го дзе 
ў ар ты ку ле «Аб амаль не ве ра год ных 
«пры го дах» на Бе ла ру сі «пля мен ні ка» 
Бі ла Клін та на»).

Сваю мах ляр скую «кар' е ру» ўра джэ-
нец Грод на рас па чаў яшчэ школь ні кам. 
У ста рэй шых кла сах, як рас каз ва лі на-
стаў ні кі пад час след ства па пер шай 
кры мі наль най спра ве, у яго па ча ло 
пра яў ляц ца імк нен не да лі дар ства ў ка-
лек ты ве. Ад нак ні ву чо бай, ні ўдзе лам у 
гра мад скім жыц ці ён та ко га го на ру не 
за слу жыў і стаў шу каць пры знан ня за 
сце на мі шко лы — лю бой ца ной.

До рыць, ска жам, на стаў ні цам на 
8 Са ка ві ка ру жы, а яны... укра дзе ны з 
ка мер цый на га лар ка. Аль бо вы сту пае 
ў ро лі «ра бот ні ка абл вы кан ка ма», які 
звяр та ец ца ў прэ стыж ную кра му (та ды, 
у ся рэ дзі не 1990-х яшчэ не бы ло гі пер-
мар ке таў і іс на ваў та вар ны дэ фі цыт) 
з прось бай вы ка наць за каз па аб слу-
гоў ван ні за меж най дэ ле га цыі. За бі рае 
та вар на су му, якая ў ра зы пе ра вы ша ла 
та га час ную ся рэд нюю зар пла ту (пра-
дук ты, моц ныя на поі і ін шае) з абя цан-
нем, што да ку мен ты афор мяць паз ней, 
але... за бы вае ўклю ча ныя ў за каз тар-
ты. Гас па дар кра мы тэ ле фа нуе на конт 

іх у вы кан кам, а ад туль чуе: «Якая дэ-
ле га цыя? Які за каз?»

Па га ра чых сля дах гэ тай афе ры 
Кос цю за тры маць не ўда ло ся, і не ўза-
ба ве — чар го вы «ну мар» у яго вы ка-
нан ні. Ця пер ужо ў воб ра зе свя та ра, 
які быц цам су пра ва джае гу ма ні тар ную 
да па мо гу з Гер ма ніі (пра дук ты хар ча-
ван ня, ле кі, дзі ця чыя цац кі і г. д.) на ад-
рас кас цё ла ў Грод не. Увёў шы ў зман 
ахоў ні ка на ста ян цы, дзе зна хо дзі лі ся 
мі ка ра аў то бу сы ў ча кан ні раз мер ка-
ван ня та ва ру, «ксёндз» упа коў вае ім 
свае сум кі. Ахоў нік да па ма гае яму з 
лег ка ві ком і атрым лі вае ў якас ці прэ-
зен та ша ка лад ку. А Му раў ёў бя рэц ца 
за рэа лі за цыю гу ма нір най да па мо гі, за 
чым яго, але ўжо без су та ны, і за трым-
лі вае мі лі цыя.

Па пры чы не ўзрос ту Кос ця та ды па-
збег нуў кры мі наль най ад каз нас ці і... 
пра доў жыў кан флік та ваць з за ко нам, 
ра зы гры ва ю чы роз ныя «спек так лі». Да 
пры кла ду, ён вы сту піў «пля мен ні кам» 
Бі ла Клін та на, які хо ча на ве даць фес-
ты валь «Сла вян скі ба зар». Маў ляў, у 
Грод не ён не афі цый на, на кі роў ва ец ца 
ў Ві цебск і спа дзя ец ца, што бе ла рус кі 
бок су стрэ не яго згод на з ад па вед ным 
пра та ко лам. Та кую ін фар ма цыю Му-
раў ёў пе ра даў у мі ніс тэр ства па спа да-
рож ні ка вай су вя зі з ма шы ны зна ё ма га 
ка мер сан та. І быў су стрэ ты... пра ва-
ахоў ні ка мі.

А ўпер шы ню за кра ты ён тра піў пас-
ля на вед ван ня на ква тэ ры свя та ра, які 
атры маў ад ма ла до га ча ла ве ка ка ля 
пя ці ўда раў па га ла ве ку хон най дош-
кай. Пас ля ча го зна хо дзіў ся ў не над та 
ад да ле ных мес цах ужо час цей, чым на 
во лі. Мах ля ваў не толь кі ў Грод не, але 
і ў Ба ра на ві чах, Сло ні ме, Ваў ка выс ку, 
Баб руй ску, Ві цеб ску, Мін ску. Быў не 
толь кі «свя та ром», але і «на мес ні кам 
стар шы ні аб лас но га кант ра лю ю ча га ка-
мі тэ та», «прад стаў ні ком між на род най 
ар га ні за цыі па пра ва вой ам ніс тыі», «ра-
бот ні кам «Чыр во на га Кры жа», «удзель-
ні кам вы ста вы «Бел экс па» і на ват «су-
пра цоў ні кам КДБ».

Му раў ёў не ад ной чы ўмоў на-да тэр мі-
но ва вы зва ляў ся з тур мы, ад нак больш 
за два ме ся цы на во лі прак тыч на не 
пра во дзіў. Апош няе зла чын ства пад час 

ім шы ў гро дзен скім кас цё ле ад бы ло ся 
праз... 10 дзён пас ля вы зва лен ня па 
па пя рэд нім пры га во ры ў су вя зі з кра-
дзя жом з бу дын ка Бел дзярж фі лар мо-
ніі. Та ды Кан стан цін ад рэ ка мен да ваў ся 
«на чаль ні кам служ бы бяс пе кі» Юрыя 
Баш ме та, яко му трэ ба пра ве рыць па-
мяш кан ні, дзе бу дзе спы няц ца пад час 
між на род на га фес ты ва лю вя до мы ра-
сій скі му зы кант.

Але час цей за ўсё Му раў ёў ару да-
ваў у ро лі «свя та ра». Раз лік быў, пэў на, 
на да вер да ча ла ве ка ў су та не і, ад па-
вед на, на ад сут насць піль нас ці з бо ку 
па тэн цы яль ных ах вяр. На прык лад, не-
каль кі га доў та му, не ўза ба ве пас ля вы-
зва лен ня з тур мы аван ту рыст на ват... 
спа вя даў жан чы ну. Пас ля ча го з па коя, 
дзе гэ та ад бы ва ла ся, знік лі гро шы, ту а-
лет ная ва да, на бор стан коў для га лен-
ня, упа коў ка ка вы і па чак цу ке рак.

Так бы ло і пад час апош няй афе ры 
Кан стан ці на ў кас цё ле. Ча му ён прый-
шоў у храм у су та не? Па тлу ма чыць гэ та 
для афе рыс та — не праб ле ма. Аказ ва-
ец ца, ён пі ша кні гу, для якой па трэб ны 
фа та гра фіі з па мяш кан ня, дзе свя та ры 
рых ту юц ца да служ бы. Та му і ў бе лай 
аль бе. Ад нак аб ста ві ны бы лі, маў ляў, 
та кія, што фо та ілюст ра цыі да свай го 
лі та ра тур на га тво ра зра біць не здо леў. 
Але ўда ло ся ін шае...

Пад час след ства Му раў ёў не па-
мы ляў ся ў марш ру це пра хо джан ня да 
па мяш кан ня, дзе здзейс ніў кра дзеж з 
шуф ля ды пісь мо ва га ста ла. На ват пры-
нёс свя та рам свае пра ба чэн ні. Але гро-
шай не вяр нуў.

Да рэ чы, за га дзя, да ві зі ту ў храм, 
«пісь мен нік» на быў два квіткі на цяг нік 
да Маск вы, пры чым для ся бе — на вы-
ду ма нае проз ві шча. На вак за ле ў бе ла-
рус кай ста лі цы яго з жон кай за тры ма лі, 
ад нак гро шай, што бы лі ўкра дзе ны з 
кас цё ла, пры іх не ака за ла ся.

І зноў Кан стан цін Му раў ёў — за кра-
та мі. Вя до ма, з яго здоль нас ця мі пе ра-
ўва саб лен ня маг ло быць і інакш. Але ён 
вы браў свой жыц цё вы шлях. А зло дзей, 
як ка заў вя до мы кі на ге рой Ула дзі мі ра 
Вы соц ка га, па ві нен ся дзець у тур ме.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Ге роі на ша га ча суГе роі на ша га ча су  ��

КІ ЛА МЕТР ПРА БЕГ ЛА ЗА ЗЛА ЧЫН ЦА МІ

І смех, і грэхІ смех, і грэх  ��

АПОШНЯЯ ГАСТРОЛЬ «АРТЫСТА»

Яны чу лыя да пе ра жы ван няў бліз кіх, 
заў сё ды га то выя да па маг чы ім. Цу-
доў на ўспры ма юць іро нію, здоль ныя 
кры ты ка ваць ся бе і ін шых, вы клі ка-
ю чы пры гэ тым ста ноў чыя эмо цыі. 
Ва ло да юць ма гіч ным уз дзе ян нем на 
на ва коль ных, штур ха ю чы іх да пос пе-
хаў. Спа кой ныя, мі ра лю бі выя на ту ры, 
здоль ныя кант ра ля ваць свае па чуц ці, 
яны вель мі рэд ка бы ва юць цвёр ды мі і ра шу чы мі, як бы 
ім ха це ла ся. У іх ёсць дрэн ная звыч ка — па во дзіць ся бе 
абу раль на сур' ёз на, та му, каб не на быць са бе во ра гаў, 
ім не аб ход на стаць больш пры вет лі вы мі. Для да сяг нен-
ня пос пе хаў на ладж ва юць шы ро кія су вя зі, але ча сам 
усве дам ля юць ся бе не пры ня ты мі гра мад ствам, а шчас-
це для іх — гэ та «ка лі ця бе ра зу ме юць».
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Агу!
Ха дзем, абе даць клі чуць!

«Пля мен нік» Бі ла Клін та на атры мае па за слу гах


