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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«НА ВА ГОД НІ ФЭСТ ПРЫ СМА КАЎ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»!«НА ВА ГОД НІ ФЭСТ ПРЫ СМА КАЎ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»!
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» 
на І квар тал або І паў год дзе 2016 года, 
за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це 
ДА 14 СТУ ДЗЕ НЯ 2016 ГО ДА 
ў рэ дак цыю на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 15.01.2016 го да бу дзе ра зы гра на 
7 муль ты ва рак OURSSON і су пер прыз — ку хон ны кам байн Bosch. 
Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 25.01.2016 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31.03.2016 г. пры 
прад' яў лен ні кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на І квар тал або 
І паў год дзе 2016 г. і паш пар та. Пас ля 31 са ка ві ка вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «На ва год ні фэст 
пры сма каў са «Звяз дой»!» чы тай це ў №238 га зе ты «Звяз да» ад 09.12.2015 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 284 44 04.
ТЭР МІН ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ ГУЛЬ НІ — З 12.12.2015 ПА 31.03.2016.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 2691 ад 07.12.2015, 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

К У  Х О Н  Н Ы К У  Х О Н  Н Ы 

К А М  Б А Й Н  B O S C H 
К А М  Б А Й Н  B O S C H 

M U M 5 4 2 4 0

На на ступ ным тыд ні ва ўсіх аб лас цях 
прой дуць «Дні пад піс чы ка» га зе ты «Звяз-
да». Пад час іх ад бу дуц ца су стрэ чы жур на-
ліс таў з чы та ча мі, мож на бу дзе да ве дац-
ца пра лю бі мае вы дан не ад лю дзей, якія 
яго што дня ства ра юць. Пры зы, кон кур сы, 
ну і, вя до ма ж, маг чы масць пад пі сац ца на 
«Звяз ду», каб рэ гу ляр на яе атрым лі ваць 
і за чыт вац ца ці ка вы мі і ка рыс ны мі ма тэ-
ры я ла мі ў на ступ ным го дзе. За ві тай це на 
ра ён ны ву зел паш то вай су вя зі — су ма-
ваць дак лад на не да вя дзец ца!

Та кім чы нам, «Дні пад піс чы ка га-
зе ты «Звяз да» прой дуць на Ля ха віц-
кім ра ён ным вуз ле паш то вай су вя зі 
(РВПС) 14 снеж ня з 12 да 15 га дзін, 
на Жло бін скім РВПС — 15 снеж ня з 
10 да 14 га дзін, Уз дзен скім РВПС — 
16 снеж ня з 11 да 14 га дзін, Го рац кім 
РВПС — 16 снеж ня з 13 да 16 га дзін, 
Бя рэ зін скім РВПС — 17 снеж ня з 11 да 
14 га дзін, Бе шан ко віц кім РВПС — з 12 
да 15 га дзін.

Да су стрэ чы!

Пад піс ка-2016Пад піс ка-2016  ��

«ЗВЯЗ ДА» «ЗВЯЗ ДА» 
ЕДЗЕ ДА ВАС!ЕДЗЕ ДА ВАС!

Спрэч ка, якая раз гар ну ла ся па між жы-
ха ра мі вёс кі Агар кі, што пад Мінск ам, і 
мяс цо вай ула дай, на рэш це, скон чы ла ся. 
Пры чы най кан флік ту, які цяг нуў ся больш 
чым паў го да, стаў пом нік ах вя рам Вя лі-
кай Ай чын най вай ны. Каб кан чат ко ва 
рас ста віць кроп кі над «і», ка рэс пан дэн-
ты «Звяз ды» вы еха лі на мес ца.

Свая Ха тынь
Здаў на пом нік ста яў на мес цы тра ге дыі. Гіт-

ле раў цы ўвар ва лі ся ў Агар кі 5 са ка ві ка 1943 
го да (па ін шых звест ках, 3 са ка ві ка). Лю дзей 
са гна лі ў ха ту і пад па лі лі. По лы мя аба рва ла 
жыц ці 27 ча ла век, у тым лі ку ста рых і дзя цей. 
Праў да, на пом ні ку — 25 проз ві шчаў. Астан кі 
два іх (а па сцвер джан ні ста ра жы лаў, ча ты рох) 
па цяр пе лых спа чы ва юць на мо гіл ках у вёс цы 
Ро га ва, што не па да лёк. Іх па ха ва лі сва я кі, якія 
апа зна лі на па пя лі шчы тое, што за ста ло ся ад 
род ных... Для ас тат ніх жа брац кай ма гі лай ста-
ла мес ца іх гі бе лі.

Аплак ва ю чы сва я коў і зна ё мых, на тым мес-
цы, дзе ста я ла ха та, ад на вяс коў цы па ста ві лі 
драў ля ны крыж. Толь кі праз не каль кі дзе ся-
ці год дзяў пас ля вай ны тут з'я віў ся пом нік, на 
якім уве ка ве чы лі ім ёны за гі ну лых. Удзяч ныя 
мес ці чы да гля да лі яго ўвесь час, зра бі лі драў-
ля ную ага ро джу, па са дзі лі ча ты ры дрэў цы, 
якія сім ва лі за ва лі вуг лы за га рэ лай ха ты. Пры-
хо дзі лі сю ды з квет ка мі, пры во дзі лі да мес ца 
тра ге дыі на шчад каў — каб на рэ аль ным пры-
кла дзе па ка заць, якой ца ной бы ла зда бы та 
Пе ра мо га. По тым ужо на шчад кі ва дзі лі сю ды 
сва іх дзя цей, уну каў. У жы ха роў Агар каў бы ла 
свая Ха тынь.

Як яго пе ра но сі лі
Але ад ной чы сю ды пры еха лі ра бо чыя і па ча-

лі раз бу раць пом нік. У Ла шан скім сель са ве це, 
на тэ ры то рыі яко га зна хо дзіц ца вёс ка, з на го ды 
70-год дзя Пе ра мо гі вы ра шы лі зра біць рэ кан-
струк цыю: з ця гам ча су па ста мент на хі ліў ся, 
і стэ ла маг ла ўпа сці ў лю бы мо мант. Змы тыя 
даж джа мі і вы цві лыя на сон цы лі та ры не вы-
раз на чы та лі ся...

Рэ кан струк цыя ад бы ла ся. Толь кі ці рэ кан-
струк цыя? Пом нік па-ра ней ша му за стаў ся ў 
не пры ваб ным вы гля дзе, але яго пе ра нес лі ў 
ін шае мес ца. А ў на па мін аб ха це, дзе вяс ной 

1943-га зда ры ла ся тра ге дыя, за ста ла ся ку ча 
смец ця, якое не ўза ба ве пры бра лі.

«Мы ба чы лі, як ха та га рэ ла...»
Змі рыц ца з пе ра но сам не ка то рыя мяс цо-

выя жы ха ры не маг лі. У ха це, дзе зга рэ лі вяс-
коў цы, Яні на Та шча ко ва бы ла не раз. Тут з 
сы нам Мі ха і лам жы ла мат чы на цёт ка Тац ця-
на Аб рам чык. Ра зам з гас па ды няй у по лы мі 
за гі ну лі стры еч ная сяст ра Яні ны Ва сіль еў ны 
Ма рыя Пят ліц кая з му жам і дач кой, іх ма ці і 
сва як Мі ка лай. Дзядзь ка Мі ха іл толь кі цу дам 
вы браў ся з агню, але з атры ма ны мі апё ка мі 
доў га не пра жыў.

— Сем сва я коў ада бра ла ў мя не гэ тая тра-
ге дыя... І як я ма гу спа кой на гля дзець на тое, 
ка лі пом нік ста іць не на мес цы па ха ван ня? — 
абу ра ец ца жан чы на.

Маг ла ў тым по лы мі апы нуц ца і Яні на Ва-
сіль еў на. У той дзень яна, дзе ся ці га до вая 
дзяў чын ка, як раз гас ця ва ла з ма ці ў ба бу лі, 
што жы ла ў ся рэ дзі не вёс кі (у гэ тай ха це, да рэ-
чы, жан чы на жы ве і сён ня). Су сед, Аляк сандр 
Ку ла ко віч, па пя рэ дзіў: у вёс цы гіт ле раў цы. 
Трэ ба ха вац ца! Так і пра се дзе лі ў сто зе се на 
цэ лы дзень. «Праз шчы лі ны мы доб ра ба чы лі, 
як у цёт чы ну ха ту зга ня лі лю дзей, як яна га рэ-
ла, — са сля за мі на ва чах успа мі нае жан чы-
на. — Ба чы лі і тое, як ахоп ле ны аг нём вы бег 
з ха ты мой дзядзь ка Мі ша...»

У гэ тай ха це зга рэў і стры еч ны брат Ма рыі 
Смо лі ка вай. Жан чы на на ват не ўяў ляе, як яе 
ба бу ля, якая ў адзін мо мант стра ці ла 8 чле наў 
сва ёй сям'і, пе ра жы ла гэ та. Яе ўну ку Мі ка лаю 
Па лці не бы ло ўся го сям нац цаць...

Ма рыя Ула дзі мі ра ўна мяр куе, што та кім чы-
нам гіт ле раў цы вы ра шы лі па ка раць сем'і пар ты-

за наў. Апош няй «кроп ляй» стаў уза рва ны цяг нік 
на стан цыі Ра даш ко ві чы, што не па да лёк.

— Як усё ад бы ва ла ся, ве даю па апо ве дах ма-
ёй ба бу лі, — рас каз вае Ма рыя Смо лі ка ва. — Гіт-
ле раў цы іш лі па вёс цы, за хо дзі лі ў ха ты. На зы ва лі 
кан крэт ныя проз ві шчы і тых, хто іх ці ка віў, вы га-
ня лі на ву лі цу. Зво дзі лі ў ха ту Аб рам чы каў — яна 
та ды пе рад апош няй ста я ла. Тых, хто спра ба ваў 
збег чы, за бі ва лі. Па чуў шы на два ры го ман, вый-
шаў на ву лі цу і мой брат. Так ён апы нуў ся ся род 
гэ тых ня шчас ных лю дзей. Праз да ро гу зна хо-
дзіў ся дом ма ёй ба бу лі — яна як раз да іла ў хля ве 
ка ро ву, толь кі цу дам нем цы ту ды не за зір ну лі.

Свя тое мес ца
Ма рыі Смо лі ка вай бы ло тры га ды, ка лі па мер ла 

ба бу ля, але яна і сён ня па мя тае, як тая пры во дзі ла 
іх, дзя цей, сю ды. «Гэ ты пом нік быў ува саб лен нем 
яе най вя лік ша га го ра, — лі чыць жан чы на. — На 
Ра даў ні цу тут шмат лю дзей збі ра ла ся. Ха дзі лі 
ўвесь час і мы. Квет кі на сі лі, за паль ва лі ла дан кі, 
пла ка лі і раз маў ля лі з ты мі, хто зга рэў».

— Для ўсіх жы ха роў вёс кі гэ тае мес ца бы ло 
свя тое і не да ты каль нае, — га во рыць Свят ла на 
Куз ня цо ва, дом якой зна хо дзіц ца на су праць 
па мят на га мес ца. — Ка лі да чар го вай га да ві ны 
Пе ра мо гі прад стаў ні кі сель вы кан ка ма пры еха лі 
і ўста ля ва лі тут пом нік, лю дзі бы лі вель мі ўдзяч-
ныя. Ні адзін ча ла век ні ко лі не на нёс шко ды гэ-
та му па ха ван ню. Не за кра на ла яго і кал гас ная 
тэх ні ка, якая ўвесь час пра яз джа ла по бач.

Ня гле дзя чы на тое, што даў но жы ве ў Мін-
ску, Свят ла на Куз ня цо ва не абы яка вая да та го, 
што ад бы ло ся з пом ні кам. У вёс цы жыў яе дзед, 
жы лі баць кі, са ма жан чы на вы рас ла по бач.

— На наш по гляд, не аб ход на бы ло прос та 
доб ра ўпа рад ка ваць гэ тае мес ца, пад пра віць 
па ста мент, які на хі ліў ся, — пе ра ка на на Свят-
ла на Пят роў на. — Мы бы лі га то вы, што яго 
па вер нуць «тва рам» да да ро гі.

Як лі чаць Ні на і Ге надзь Мар ці шон кі, перш, 
чым неш та ра біць, трэ ба бы ло са браць лю дзей 
і спы таць іх.

Люд мі ла Пет ру шэн ка хоць не ка рэн ны жы-
хар вёс кі, але пе ра жы ва ла не менш. «Мы вель-
мі час та пры хо дзі лі да пом ні ка з уну ка мі, — ка-
жа яна. — Яны па кі да лі тут цу кер кі — ма лень кім 
дзет кам, якія ні ко лі не па каш та ва лі іх».

— Да та кіх мес цаў звы чай на пра кла дзе ны 
сцеж кі, ва кол рас туць дрэў цы, у най леп шым 
вы пад ку і на ла вач ку мож на пры сес ці, — га во-
рыць Ге надзь Мар ці шо нак.

Ця пер мес ца, дзе зда ры ла ся тра ге дыя, аб га-
ро джа на жа лез ным лан цу гом. Пом нік жа сціп ла 
ста іць на вя лі кай пуст цы. Так, за раз ён бач ны з 
да ро гі, але ці каў ны па да рож нік на ўрад ці раз бя-
рэц ца, што за проз ві шчы вы бі ты на ім.

Прось бы мяс цо вых жы ха роў вяр нуць пом нік 
на мес ца ні я кіх вы ні каў не да лі. Мно гія ўжо і не 
ве ры лі, што атры ма ец ца ад на віць гіс та рыч ную 
спра вяд лі васць.

«Так вы ра шы ла ка мі сія»
— На пя рэ дад ні свят ка ван ня Дня Пе ра мо гі да 

нас не ад на ра зо ва звяр та лі ся гра ма дзя не — як 
мяс цо выя жы ха ры, так і тыя, хто жы ве на тэ ры то-

рыі сель са ве та, — з на го ды рэ кан струк цыі пом-
ні ка ў вёс цы Агар кі, — пра ка мен та ваў сі ту а цыю 
стар шы ня Ла шан ска га сель вы кан ка ма Ві таль 
КАР КА ЧОЎ. — Бы ла ство ра на ка мі сія, якая пад-
час аб сле да ван ня вы зна чы ла, што абел іск з дву-
ма над ма гіль ны мі ка мя ня мі на брац кай ма гі ле 
25 мір ных жы ха роў, уста ля ва ны ў 1990 го дзе ў 
вёс цы Агар кі, меў не пры ваб ны эс тэ тыч ны вы гляд, 
яго пад му рак пра сеў і пом нік па ка сіў ся. Акра мя 
та го, ён ста яў «тва рам» да ага ро джы. Та му, каб не 
стра ціць гіс та рыч нае зна чэн не пом ні ка і за ха ваць 
усю 20-мет ро вую ахоў ную зо ну, бы ло пры ня та ра-
шэн не пра вес ці ра монт ныя ра бо ты. Мы знай шлі 
спон са раў, якія ах вя ра ва лі дзе ля гэ та га ка ля 3 
ты сяч до ла раў, за пра сі лі спе цы яль ных ра бот ні каў, 
якія і пра вя лі рэ кан струк цыю пом ні ка.

Тое, што пом нік па вяр ну лі да да ро гі і пе ра-
нес лі яго на мі ні маль ную ад лег ласць, на дум ку 
мяс цо ва га кі раў ніц тва, — адзі нае пра віль нае 
ра шэн не. Ка мі сія, ство ра ная пры рай вы кан ка-
ме, так са ма палічыла, што вяр таць пом нік на 
ра ней шае мес ца не ра цы я наль на.

— Гэ та пры вя дзе да вя лі кіх ра бот па вы кар-
чоў цы пнёў і вы да лен ні ка рэн няў, — патлу ма-
чыў стар шы ня сель ска га Са ве та. — Мес ца, дзе 
ра ней зна хо дзіў ся пом нік, з'яў ля ец ца брац кай 
ма гі лай мір ных жы ха роў, а ра бо ты мо гуць па-
ру шаць па ха ван не. Та му, каб ні хто не ха дзіў 
па кас цях, было пры ня та ра шэн не аб га ра дзіць 
мес ца тра ге дыі і па маг чы мас ці зра біць там 
па лег ча ную плат фор му з ука зан нем ім ён за-
гі ну лых.

Каб упэў ніц ца ў пра віль нас ці гэ та га ра шэн ня, 
сель вы кан кам пра вёў ся род на сель ніц тва ан ке-
та ван не. У вы ні ку са 153 апы та ных пра ве дзе ную 
рэ кан струк цыю пад тры маў 151 ча ла век.

Толь кі мяс цо выя жы ха ры, якія зма галіся за 
вяр тан не пом ні ка на мес ца, пры зналіся, што ні 
ў якім ан ке та ван ні не ўдзель ні ча лі...

***
Пакуль ма тэ ры ял рых та ваў ся да дру ку, мяс-

цо выя жы ха ры і сва я кі за гі ну лых пад час вай ны 
лю дзей звяр ну лі ся ў Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь... Не ўза ба ве ў Агар кі 
пры еха лі ра бо чыя, і праз не каль кі дзён пом нік 
за няў сваё — гіс та рыч нае — мес ца. Праў да, 
па вер ну ты ён ужо да да ро гі.

За раз мяс цо выя жы ха ры іні цы ю юць збор 
срод каў на яго рэ стаў ра цыю і доб ра ўпа рад ка-
ван не пры лег лай тэ ры то рыі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by

Мін скі ра ён
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Ад ной чы вы хо дзіш на пен сію 
і за да еш са бе за ка на мер нае 
пы тан не: чым бы за няц ца? 
Мно гія кра і ны на за па сі лі 
ўжо вя лі кі во пыт у га лі не ра бо ты 
з па жы лы мі. Іх ве ды і на пра цоў кі 
ак тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца, 
удас ка наль ва юц ца. Шэ раг гра мад скіх 
ар га ні за цый пе рай ма юць та кі во пыт 
і ўка ра ня юць у на шай кра і не.

Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр во на га 
Кры жа мяр куе, што ад на ра зо вая пе ра да-
ча гу ма ні тар кі — гэ та не тое, што на са мрэч 
бы вае не аб ход на адзі но кім лю дзям у па-
важ ным уз рос це. Па жы лыя ўцяг ва юц ца ў 
тое, каб са мім вы ра шаць, што і як ра біць у 
воль ны час, яко га так не ха па ла, па куль да-
во дзі ла ся пра ца ваць. Гэ та мо гуць быць не 
прос та кан цэр ты са ма дзей нас ці. Так, не ка-
то рыя жан чы ны-ва лан цё ры вы ра шы лі да па-
ма гаць сем' ям, якія вы хоў ва юць дзі ця-ін ва-
лі да. Мож на ска заць, яны ста лі са праўд ны мі 
ба бу ля мі для чу жых дзя цей. А ў Дуб роў не 
Ві цеб скай во лас ці іні цы я тыў ная гру па па-
жы лых улад ка ва ла аў та ста ян ку для ва дзі це-
ляў-ін ва лі даў. У Грод не ж ця пер пра цуе цэ лы 
ва лан цёр скі цэнтр, ку ды мо гуць пры хо дзіць 
усе, хто лі чыць ся бе здоль ным на па доб ную 
дзей насць, і па жы лыя не за ста юц ца ўба ку, 
а пра яў ля юць не ве ра год ную ак тыў насць. У 

цэнт ры мож на не толь кі азна ё міц ца з тым, 
хто та кі ва лан цёр, але і атры маць ці ка выя 
ве ды — па ка рыс ных улас ці вас цях рас лін 
або пра вя дзен ні ма са жу.

У Тэ ры та ры яль ным цэнт ры са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Мас коў-
ска га ра ё на ста лі цы спа чат ку вы ра шы лі 
ар га ні за ваць ад дзя лен не дзён на га зна хо-
джан ня для па жы лых, у якіх ёсць ней кія 
праб ле мы са зда роў ем, ад нак з роз ны мі 
пы тан ня мі па ча лі звяр тац ца звы чай ныя ак-
тыў ныя пен сі я не ры. «Так па ча ла дзей ні чаць 
Шко ла ся рэб ра на га ўзрос ту, якую на вед-
ваюць звыш 30-ці ча ла век, — тлу ма чаць 
супрацоўнікі цэнт ра. — Ёсць гурт кі баль ных 
тан цаў, тан цаў све ту, ва каль ны тэ атр «Ма-
ту лі на ха та», ан самбль «Бры ля нач ка», гурт 
ама та раў бар даў скай пес ні, дэ ка ра тыў на га 

мас тац тва, дзе з са мых роз ных пры род ных 
ма тэ ры я лаў вы раб ля юц ца рэ чы не ве ра год-
най пры га жос ці; ёсць і кам п'ю тар ныя кур сы. 
Вы клад чы каў і на стаў ні каў для трэ на жор най 
за лы, для гурт ка па пра фі лак ты цы за хвор-
ван няў па зва ноч ні ка, кі тай скай гім нас ты-
цы за пра ша ем на ва лан цёр скай асно ве. У 
ме жах аг ра шко лы па жы лыя са мі дзе ляц ца 
па між са бой во пы там па са дак і до гля ду ся-
дзі бы, а ў клу бе ама та раў ванд ро вак да вед-
ва юц ца, хто ку ды ез дзіў, якіх гро шай гэ та 
каш та ва ла, як знай сці са мы тан ны ва ры янт 
для са ма стой на га па да рож жа».

З каст рыч ні ка звыш 800 ча ла век па ча лі 
за ня ткі ва Уні вер сі тэ це трэ ця га ўзрос ту, 
які пра цуе ў Мін ску, Грод не і Брэс це і так са-
ма на ма га ец ца ўцяг нуць па жы лых у аду ка-
цыю, твор чае раз віц цё і ва лан цёр ства. Да-
рэ чы, вы кла дан не ажыц цяў ля ец ца, зноў жа, 
на доб ра ах вот най ва лан цёр скай асно ве. У 
спе цы яль на ад кры тым ва лан цёр скім цэнт ры 
пе ра да юц ца ве ды на віч кам. Але асноў ныя 
кі рун кі на ву чан ня ва ўні вер сі тэ це — жур-
на ліс ты ка, са цы яль ная ра бо та і псі ха ло-
гія, кам п'ю тар ныя кур сы, за меж ныя мо вы, 
края знаў ства. Ці ка выя ідэі ў да дат ко вым 
на ву чан ні (ёсць і та кое) ана лі зуе спе цы яль-
ная ра да, якая вы бі ра ец ца на адзін год. На 
гэ ты год яна ўхва лі ла вель мі шы ро кі спектр 
да дат ко вых маг чы мас цяў для ву чо бы — вы-

ву чэн не «фо та шо па», скла дан не ра да во ду, 
пра моў ніц кае май стэр ства, шко ла зда роўя, 
азда раў лен чы комп лекс, мо да і стыль і інш. 
Да рэ чы, на ву чэн цы ка жуць, што хо дзяць 
на за ня ткі з вя лі кім за да валь нен нем, што 
жыць ста ла ці ка вей — з но вы мі сяб ра мі, з 
па зі ты вам.

А гра мад скае аб' яд нан не «Но выя тва-
ры» ўжо не пер шы год ука ра няе не звы чай-
ную ме то ды ку «Фо рум-тэ атр», якая спры яе 
раз бу рэн ню стэ рэа ты паў і ўма цоў вае су вя зі 
па між па ка лен ня мі. Для ра бо ты з гэ ты мі 
ме то ды ка мі не па тра бу ец ца ні я кай спе цы-
яль най аду ка цыі або пад рых тоў кі; кож ны 
і, што са мае важ нае, лю бо га ўзрос ту ах-
вот ны мо жа пры няць удзел у па ста ноў цы, 
па спра ба ваць ся бе ў якас ці ак цё ра або 
гле да ча. Назва тэ ат ра аб умоў ле на тым, 
што па ста ноў кі па він ны быць за вя за ны на 
ней кай праб ле ме і по шу ку яе вы ра шэн ня. 
Ка лі ў звы чай ным тэ ат ры пра па ну ец ца га-
то вы ад каз, то тут кож ны ах вот ны мо жа 
вый сці на сцэ ну і ўмя шац ца ў ход п'е сы — 
пра па на ваць свой ва ры янт «раз руль ван ня» 
кан флік ту. У гэ тым вы пад ку тэ атр — гэ та 
рэ пе ты цыя маг чы мых дзе ян няў і пе ра мен 
у жыц ці.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by
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У Мін ску пад вя лі вы ні кі трох га-
до ва га пра ек та Пра гра мы раз-
віц ця ААН «Уза е ма су вязь па між 
праб ле ма мі на ва кол ля і бяс пе кі 
ў Бе ла ру сі», які ажыц цяў ляў ся 
пры ўдзе ле Мі ніс тэр ства пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва кол ля. 
Асаб лі вая ўва га ў пра ек це на да-
ва ла ся рэ гі я наль на му су пра цоў-
ніц тву.

ПАРТ НЁР СТВА 
ДЛЯ РА ШЭН НЯ 

ПРАБ ЛЕМ
Пра ект склаў ся з трох вя лі кіх кам па-

не нтаў: раз віц ця су пра цоў ніц тва і рэ гі-
я наль ных ін стру мен таў па ахо ве на ва-
кол ля, па вы шэн ня ўзроў ню ін фар ма ва-
нас ці на сель ніц тва і ўдзе лу ў пры няц ці 
ра шэн няў, рэ гі я наль най ка ар ды на цыі. 
Кі раў нік пра ек та На тал ля ГУБ СКАЯ 
ад зна чы ла асноў ныя да сяг нен ні: быў 
зроб ле ны пас ля пра ект ны ана ліз дзей-
нас ці па рас пра цоў цы ра до ві шча ме лу 
«Ха ціс лаў скае», пра ве дзе ны ацэн ка і 
ма ні то рынг ры зы кі па вод кі ў ба сей не 
ра кі Пры пяць, уне се ны пра па но вы па 
змян шэн ні не бяс печ нас ці наф та- і га-
за пра во даў у Бе ла ру сі. Ця гам трох га-
доў вя ла ся маш таб ная ін фар ма цый ная 
пра ца, у яе рам ках бы лі рас пра ца ва ны 
два ву чэб ныя кур сы па пы тан нях змя-
нен ня клі ма ту для спе цы я ліс таў у га лі-
не ахо вы на ва кол ля і сту дэн таў.

— Сам пра ект па ка заў да стат ко ва 
эфек тыў нае парт нёр ства між на род-
ных ар га ні за цый і за ці каў ле ных прад-
стаў ні коў бе ла рус кіх ар га ні за цый. Мы 
атры ма лі доб ры во пыт на ба зе рэ гі-
я наль на га су пра цоў ніц тва. Мяр кую, 
гэ тая не вя лі кая леп та да зво ліць нам і 
да лей па спя хо ва раз ві ваць між на род-
нае су пра цоў ніц тва і па зі цы я на ваць 
на шу кра і ну як ак тыў на га і ад каз на га 
ўдзель ні ка па доб ных пра цэ саў, — пад-
су ма ва ла пер шы на мес нік мі ніст ра 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-
коль на га ася род дзя Ія МАЛ КІ НА.

ПА ВОД КУ АД СО ЧЫМ 
ПА КАР ЦЕ

У рам ках пер ша га кам па не нта бы ло 
пра ве дзе на да сле да ван не ўздзе ян ня 
Ха ціс лаў ска га ра до ві шча ме лу (зна-
хо дзіц ца на мя жы з Укра і най) на на ва-
кол ле ўкра ін ска га бо ку. Ра ней агуч-
ва лі ся мер ка ван ні, што рас пра цоў ка 
ра до ві шча на но сіць шко ду Шац кім азё-
рам. Гру па экс пер таў з роз ных кра ін 
зай ма ла ся пра вер кай гэ тай гі по тэ зы. 
Кі раў нік упраў лен ня дзяр жаў най 
эка ла гіч най экс пер ты зы Мінп ры-
ро ды Аляк сандр АНД РЭ ЕЎ ад зна-
чыў, што не га тыў ных на ступ стваў ад 
рас пра цоў кі ра до ві шча на стан азёр 
не за фік са ва на.

— Мы пра цяг ва ем ма ні то рынг аб'-
ек та, за ме ры па каз чы каў вя дуц ца кож-
ныя 10 дзён. Ён бу дзе ажыц цяў ляц ца 
да та го ча су, па куль бу дзе рас пра цоў-
вац ца мел. Наш су мес ны во пыт рэ ка-

мен да ва ны да вы ка ры стан ня ў ін шых 
кра і нах, — рас па вёў спе цы я ліст.

Дру гім вя лі кім пра ек там стаў ма ні-
то рынг ры зы кі па вод кі ў ба сей не ра кі 
Ясель да. Вы ні кам ста лі спе цы яль ныя 
кар ты не бяс пе кі па во дак і ры зы кі па-
вод кі. У пер шых па зна ча ны зо ны за-
тап лен няў і іх маг чы мыя глы бі ні, у дру-
гіх — аб' ек ты, якія трап ля юць у гэ тыя 
зо ны. Бы лі пад рых та ва ны тры сцэ на рыі 
роз на га раз віц ця па дзей на ра цэ, на-
прык лад, на той вы па дак, ка лі дам бы на 
вод ных аб' ек тах пра рве. Уста ноў ле ны 
тры аў та ма ты за ва ныя стан цыі ма ні то-
рын гу ўзроў ню ва ды. Ацэ не ны ры зы кі 
па вод кі ў Пін ску, Дзят ла ві чах, Бя ро зе.

Што да ты чыц ца эка ла гіч най бяс пе кі 
га за- і наф та про ва даў, да су пра цоў ніц-
тва ак тыў на да лу чы лі ся эко ла гі, МНС, 
між на род ныя экс пер ты. Кі раў нік між-
на род ных эка ла гіч ных пра ек таў між-
на род най эка ла гіч най сет кі «Зой» 
Ле ся НІ КА ЛА Е ВА пад крэс лі ла, што 
бе ла рус кае за ка на даў ства дэ та лё ва 
рас пра ца ва на, а еў ра пей скія экс пер ты 
ўзя лі неш та но вае для ся бе. Ця пер эко-
ла гі пла ну юць зра біць ацэн ку ры зык па 
ўсёй пра цяг лас ці тру ба пра во даў.

КЛІ МАТ — 
ДЛЯ ЭКС ПЕР ТАЎ 

І СТУ ДЭН ТАЎ
У рам ках ін фар ма цый на га кам па-

не нта быў зроб ле ны ак цэнт на клі ма-
тыч най аду ка цыі. Та кім ба га жом ве даў 
му сяць ава ло даць ра бот ні кі энер ге тыч-
най, пра мыс ло вай і транс парт най га лі-
ны, су пра цоў ні кі эка ла гіч ных ін спек цый 
і гід ра мэ тэ а ра ла гіч ных служ баў. Для іх 
быў рас пра ца ва ны ву чэб ны курс «Змя-
нен не клі ма ту і эка ла гіч ная бяс пе ка». 
Не абы шлі ўва гай і сту дэн таў — для 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў краі-
ны бы ла зроб ле на экс пе ры мен таль-
ная ву чэб ная пра гра ма. У ве рас ні но вы 
ву чэб на-ме та дыч ны комп лекс «Змя-
нен не клі ма ту: на ступ ствы, змяк чэн-
не, адап та цыя» прай шоў апра ба цыю 
ў Ві цеб скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
імя П. М. Ма шэ ра ва.

У рам ках трэ ця га кам па не нта — 
рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва — рас-
пра ца ва на пра ект ная пра па но ва 
«Транс гра ніч нае су пра цоў ніц тва для 
су мес на га кі ра ван ня і адап та цыі да 
змя нен ня клі ма ту ў ба сей не ра кі Нё-
ман». Так са ма прад стаў ле на агуль нае 
ба чан не Бе ла ру сі, Мал до вы і Укра і ны 
пры ін тэ гра цыі праб лем на ва кол ля і 
бяс пе кі ў сіс тэ му рэ гі я наль на га су пра-
цоў ніц тва ва Ус ход няй Еў ро пе, вы зна-
ча ны пры яры тэ ты пра гра мы бу ду ча га 
су пра цоў ніц тва ў рам ках іні цы я ты вы 
«На ва кол ле і бяс пе ка» ва Ус ход няй Еў-
ро пе да 2020 го да.

Мяр ку ец ца, што за кан чэн не пра ек-
та ста не пад мур кам для но вых іні цы я-
тыў па раз віц ці рэ гі я наль на га і між на-
род на га су пра цоў ніц тва ў га лі не ахо вы 
на ва кол ля.

Ка ця ры на РА ДЗЮК. 
radziuk@zviazda.by
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Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

ПОМ НІК ПА ТРЭБ НЫ ЖЫ ВЫМ
Зя лё ны светЗя лё ны свет  ��

ЭКА ЛА ГІЧ НЫЯ ПА ГРО ЗЫ — 
ТРАНС ГРА НІЧ НЫ ІН ТА РЭС

Тан цуй і ў 70!Тан цуй і ў 70!  ��

ШКО ЛА СЯ РЭБ РА НА ГА ЎЗРОС ТУ
СО. За гэ ты мі дзвю ма лі та ра мі ха ва-
ец ца вель мі атрут нае хі міч нае злу чэн-
не — чад ны газ. На ват пры не вя лі кай 
яго кан цэнт ра цыі ча ла век ад чу вае ся бе 
вель мі дрэн на. А ка лі яго до ля ў па вет-
ры да ся гае больш за паў пра цэн та, то 
па мяш кан не фак тыч на пе ра тва ра ец ца 
ў га за вую ка ме ру — на тое, каб па кі-
нуць яе, у па цяр пе ла га ёсць лі та раль на 
не каль кі хві лін.

— 8 снеж ня чад ны газ ледзь не на ра біў 
бя ды ў вёс цы Не плі Брэсц ка га ра ё на, — па-
ве да міў на чаль нік упраў лен ня на гля ду і 
пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства па над звы чай-
ных сі ту а цы ях Ула дзі мір РА ФАЛЬ СКІ. — 
Двое не паў на лет ніх дзя цей і іх ма ці, пра чнуў-
шы ся ра ні цай, ад чу лі моц нае не да ма ган не. 
Вы клі ка лі хут кую да па мо гу. Ме ды кі ды яг-
нас та ва лі ў іх атру чэн не ча дам. Пры чы на 
зда рэн ня па куль вы свят ля ец ца, але ра таў ні кі 
схі ля юц ца да та го, што ў га за вым кат ле бы ла 
ня спраў ная сіс тэ ма вен ты ля цыі.

На тэ ры то рыі Мін шчы ны за апош нія тры 
тыд ні чад ны газ тру ціў лю дзей трой чы. У 
пры ста ліч ным ра ё не 16 ліс та па да су се дзі 
знай шлі ў пры ват ным до ме пен сі я не ра, які 
ля жаў на пад ло зе без пры том нас ці. Яго эк-

стран на шпі та лі за ва лі ў аб лас ную баль ні цу. 
Тра ге дыя ледзь не зда ры ла ся праз тое, што 
ста ры вель мі ра на за крыў пяч ную за слон ку. 
Так са ма бліз кай да дра мы бы ла сі ту а цыя ў 
Бе ра зі но. 29-га до вая жан чы на за та пі ла печ і 
за чы ні ла за са ўку. Як раз у гэ ты час ёй па ча ла 
тэ ле фа на ваць ма ці. Ка бе та на зван кі не ад-
каз ва ла, і ма ці, па ду маў шы, што зда ры ла ся 
неш та ня доб рае, пры еха ла да яе. Ака за ла ся, 
што свое ча со ва — дач ка стра ці ла пры том-
насць. Як пас ля вы свет лі ла ся, з пры чы ны 
ра на за кры та га ко мі на ў па мяш кан не па чаў 
пра соч вац ца чад ны газ...

— Па збег нуць атруч ван ня гэ тым рэ чы вам 
вель мі прос та, — па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» прэс-сак ра тар Мінск ага аб лас-
но га ўпраў лен ня МНС Крыс ці на ЗАЙ ЦА-
ВА. — Па куль ву гол ле цал кам не пра га рыць, 
за са ўку пе чы за чы няць нель га. Ды і са му печ 
трэ ба пе ра стаць та піць за дзве га дзі ны да сну. 
Га за выя плі ты так са ма нель га вы ка рыс тоў-
ваць як сро дак ацяп лен ня. Спра ва ў тым, што 
ад кры тае по лы мя да стат ко ва хут ка вы па ліць 
кіс ла род ва кол ся бе і для нар маль най пра цы 
га рэл кі яго ўжо бу дзе не ха паць. А за мест вуг-
ля кіс ла га га зу бу дзе ўтва рац ца чад ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennіk@zvіazda.by
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ЗА БОЙ ЦА БЕЗ ПА ХУ
З на ды хо дам ха ла доў па час ці лі ся вы пад кі 

атруч ван ня чад ным га зам
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Пом нік ста яў на гэ тым мес цы, дзе вяс ной 1943-га і зда ры ла ся тра ге дыя.

Жы ха ры на стой ва лі: «Вяр ні це пом нік на мес ца!».

У ПІН СКУ БІ ЛІ СЯ 
МА ШЫ НЫ

На ста ды ё не ў Пін ску ўпер-
шы ню ад бы лі ся спа бор ніц твы па 
аў та дэр бі (кан такт ныя баі аў та-
ма бі ляў). У та кім ві до вішч ным 
шоу ўдзель ні ча лі адзі нац цаць 
ка манд з роз ных га ра доў кра і-
ны. Баі пра хо дзі лі ў двух кла сах: 
«Ба за» і «Ан лім». Не каль кі га дзін 
ста рэнь кія «Жы гу лі», «Маск ві чы», 
«Вол гі» і ін ша мар кі та ра ні лі ад на 
ад ну, па куль асоб ныя ма шы ны 
лі та раль на не раз валь ва лі ся на 
ка вал кі. Па шко джа ныя аў то вы-
цяг ва лі з по ля бою на бук сі ры. Ка-
лі пас ля апе ра тыў на га ра мон ту 
ма шы на маг ла ру хац ца, яна вяр-
та ла ся ў бой. Пе ра мож ца мі пры-
зна ва лі ся тыя, хто здо леў даў жэй 
пра тры мац ца на ко лах. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.


