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ЯК СА КУ РА НА ТХНІ ЛА 
НА РАЙ СКІ КУ ТО ЧАК

Ідэя на ра дзі ла ся пад час па езд кі 
ў Скан ды на вію. Гру па бе ла рус кіх ту-
рыс таў, ся род якой бы ла ін струк тар 
па скан ды наў скай ха дзе Ва лян ці на 
Кар зу но ва, тра пі ла ў Нар ве гію як раз 
пад час цві цен ня са ку ры. Ва лян ці на 
Ва сіль еў на ўзгад вае, што ў той мо-
мант ад на знач на зра зу ме ла, што рай 
на зям лі іс нуе. «А ча му б нам не ства-
рыць та кі рай скі ку то чак і ў бе ла рус-
кай ста лі цы?» — ін струк тар апы та ла 
ў аў то бу се ўсіх двац цаць ча ла век. І 
кож ны даў зго ду на ўдзел.

Да лей яна пад кі ну ла ідэю сва ім 
спарт сме нам-ама та рам, ін фар ма-
цыя ра зы шла ся ў ін шыя гру пы. За вя лі 
элект рон ны ка ша лёк, і па чаў ся збор 
срод каў на са джан цы са ку ры. Гро шы 
са бра лі ся не ча ка на хут ка. Да ак цыі 
да лу ча лі ся цэ лыя сем'і, ах вя ра ва лі і 
не зна ём цы — пра ца ва ла са ра фан нае 
ра дыё. Нех та пе ра да ваў не вя лі кую 
су му са сло ва мі «хоць на адзін ліс цік 

ад мя не, так хо чац ца стаць са ўдзель-
ні кам».

Да лей знай шлі га да валь нік. Спе-
цы я ліс ты пад ка за лі, што са ку ра ў 
на шых умо вах не пры жы вец ца, па-
ра і лі мін даль: ён так жа пры го жа 
цві це і не ба іц ца ту ма ну, да та го ж 
пры шчэп ле ны да мяс цо вай дзі кай 
слі вы. Вы ра шы лі на быць вы га да ва-
ныя са джан цы, каб на ступ най вяс-
ной ужо лю ба вац ца ру жо вы мі мах-
ро вы мі квет ка мі.

Мес ца вы бі ра лі доў га. У «Зе лян бу-
дзе» пры ня лі ідэю з ра дас цю і ўзя лі ся 
да па ма гаць. Вы пад ко васць пры вя ла 
да дзі ця ча га рэ абі лі та цый на га цэнт ра 
ў Се ва сто паль скім пар ку.

Ды рэк тар Люд мі ла Кан дра шо ва 
над та ўзра да ва ла ся та ко му су па-
дзен ню аб ста він. Для яе па да печ ных, 
дзя цей з ін ва лід нас цю, скан ды наў ская 
ха да — най цу доў ней шы спо саб рэа-
бі лі та цыі.

— Дзет кі ўжо шчас лі выя тым, што 
сён ня тут шмат гас цей, — ка жа Люд-
мі ла пад час вы сад кі дрэў. — І мы бу-
дзем удзяч ныя за да лей шае 
сяб роў ства. У асноў ным у нас 
зна хо дзяц ца дзе ці з ДЦП ад 
3 да 18 га доў. І вы пад ка за лі 
но вую ме то ды ку рэ абі лі та цыі. 
Маг чы ма, мно гім з іх гэ та да-
па мо жа зняць ды яг наз.

Дзе ці ра зам са спарт сме-
нам пры вяз ва юць да го лых 
га лі нак кве тач кі з па вет ра ных 
ша ры каў — цу да дзей ная алея 
ім гнен на «за квіт не ла». Гру пы 
па скан ды наў скай ха дзе ра ды 
за пра шэн ню — пра вя лі май-
стар-клас, па да ра ва лі цэнт ру 
не каль кі пар па лак для ха ды і 
вы ра шы лі ўзяць шэф ства.

— А яшчэ мы мо жам склас ці 
спіс та кіх са цы яль ных уста ноў 
і раз даць пад па тра нат кож най 
ін струк тар скай гру пе, — дзе-
ліц ца пла на мі Ва лян ці на Кар-
зу но ва.

Яна сён ня атры ма ла зван-
не «Ін струк тар ме ся ца» і пе ра-
ход ны сна рад — скан ды наў скія 
пал кі з га на ро вым над пі сам. І 
ўжо за ду ма ла но выя пра ек ты.

«СПЯ ВА ЕМ МАНТ РЫ, 
МА РЫМ ПРА СВОЙ 
ФЕС ТЫ ВАЛЬ»

Не вы со кая жва вая жан чы на за ра-
джае ўсіх сва ёй ба дзё рас цю і ім пэ-
там. Пад куп ляе шчы рас цю і не на зой-
лі вас цю — доб рай спра ве не па трэб ны 
пры мус.

Урач-тэ ра пеўт па аду ка цыі, Ва лян-
ці на Кар зу но ва шмат га доў пра ца ва ла 
вы клад чы цай у ме ды цын скім ка ле-
джы. А по тым, ка лі на ра дзі лі ся ўну кі, 
прый шло ся вы бі раць па між пра цай і 
сям' ёй. Доб ра сум лен на да пра ца ва ла 
да пен сіі і са сту пі ла да ро гу ма ла дым. 
Ка лі ўну кі пад рас лі, шу ка ла за ня так 
для ду шы. І на вы ста ве «50+» па зна-
ё мі ла ся са скан ды наў скай ха дой. За-
ха пі ла ся і хут ка скон чы ла кур сы ін-
струк та раў.

— Я зай ма ла ся пі ла тэ сам, ёгай, 
фіт не сам, — рас каз вае Ва лян ці на 

Ва сіль еў на. — Але ад да ла пе ра ва гу 
ха дзе. На ніз ваю на яе эле мен ты з ёгі, 
пі ла тэ су, ды халь ную гім нас ты ку, аку-
пунк тур ны ма саж, мы на ват мант ры 
спя ва ем пад час трэ ні роў кі! І ця пер 
мож на ска заць, што я вяр ну ла ся да 
сва ёй пра цы — да па ма гаю лю дзям 
быць зда ро вы мі. Толь кі ўжо не праз 
ле кі, а праз зда ро вы лад жыц ця.

Во сен ню ха да кі ез дзі лі на Ві лію — 
там па зна ё мі лі ся з на стаў ні кам гіс то рыі 
мяс цо вай шко лы. Ён пра вёў эк скур сію 
па мяс ці нах, а яны яму да лі май стар-
клас. Ва лян ці на Ва сіль еў на ма рыць 
па шы рыць гэ ты во пыт, да лу ча ю чы эк-
скур са во даў і да мін скіх за ня ткаў.

Ужо двой чы ін струк тар Кар зу но ва 
ар га ні за ва ла сваю гру пу на су бот нік. 
Ез дзі лі пад Уз ду, на во дзі лі па ра дак на 
тэ ры то рыі ста ра жыт най ся дзі бы вы-
дат на га бе ла рус ка га на ву коў ца Яка ва 
Нар ке ві ча-Ёд кі.

— Там мес ца цу доў нае: мож на 
па лат кі раз біць, ля агню па ся дзець, 
за ад но і смец це са браць, і з пал ка мі 
па зай мац ца — Ва лян ці на Ва сіль еў на 
ма рыць пра вес ці там фес ты валь скан-
ды наў скай ха ды.

«АЛІМ ПІЙ СКІ РЭ ЗЕРВ» 
ЕДЗЕ 
НА МІЖ НА РОД НЫ 
МА РА ФОН

З ад ной са сва іх груп Ва лян-
ці на Кар зу но ва зай ма ец ца ка ля 
спорт комп лек су «Алім пій скі», 
не да лё ка — ву чы лі шча алім пій-
ска га рэ зер ву. Так і на ра дзі ла-
ся жар таў лі вая наз ва гру пы — 
«Алім пій скі рэ зерв».

Ка ман да Ва лян ці ны Кар-
зу но вай рых ту ец ца да між на-
род на га ма ра фо ну па скан ды-
наў скай ха дзе «Шлях Свя то га 
Ола фа», што прой дзе ўлет ку ў 
Фін лян дыі. Пры ма юц ца за яў кі 
ад усіх ах вот ных.

— Мы ўжо па ча лі трэ ні роў кі 
на доў гія дыс тан цыі, але па е-
дзем не па вы нік, — пры зна ец ца 
Ва лян ці на Ва сіль еў на. — Нам 
важ на зра біць гэ та ўсёй ка ман-
дай і прад ста віць сваю кра і ну. 
За раз рас пра цоў ва ем ідэі экі пі-
роў кі — хо чац ца ўсім па ка заць, 
што мы — бе ла ру сы!

Ва лян ці на Ва сіль еў на вель-
мі га на рыц ца сва ёй ка ман дай. 
Тут і пра фе сій ны ве ла сі пе дыст, 
і гор ныя ту рыс ты, і пен сі я не ры, 
і мо ладзь.

32-га до вая На стас ся па ме-
ды цын скіх па ка зан нях шу ка ла 

для ся бе пры дат ны від спор ту. Фіт нес 
цяж ка да ваў ся, ды і душ нае па мяш-
кан не з кан ды цы я не рам — не са мы 
леп шы ва ры янт. Спра ба ва ла кон ны 
спорт, пла ван не, пі ла тэс, ёгу. І толь кі 
скан ды наў ская ха да за да во лі ла ўсе 
па тра ба ван ні. Праб ле ма з гус той кры-
вёй ады шла са ма са бой. Ана лі зы па-
каз ва юць вы дат ную ды на мі ку, і па трэ-
ба ў ле ках ад па ла. А яшчэ за ня ткі на 
све жым па вет ры ад кры лі ў ма ла дой 
жан чы не дру гое ды хан не і паў плы ва лі 
на кар' ер ны рост.

— Я зра бі ла пе ра пы нак у пра цы 
на паў го да, бо ста мі ла ся, — рас каз-
вае На стас ся. — У юнац тве ў мя-
не атры маў ся вель мі хут кі кар' ер ны 
ўзлёт — тра пі ла на па са ду кі раў ні ка. 
Не ха па ла ўпэў не нас ці, што вы бра ла 

пра віль ны кі ру нак у жыц ці. А тут я 
атры ма ла до свед зно сін з ін шай уз-
рос та вай гру пай (на за ня ткі хо дзіць 
шмат пен сі я не раў. — Аўт.). Я прый-
шла, каб ад чуць лю дзей і зра зу мець 
іх ма ты ва цыю. За 4 ме ся цы ўба чы ла 
ця гу да жыц ця, умен не ра да вац ца 
не вя лі ка му і да ся гаць мэ ты праз пе-
ра адо лен не сва іх сла бас цяў. У не ма-
ла дым уз рос це гэ та асаб лі ва цяж ка 
да ец ца, та му па тра бу ец ца сур' ёз ная 
сі ла во лі. Я на ву чы ла ся мак сі маль на 
ва ло даць сва і мі эмо цы я мі (да па маг-
ла тэх ні ка ды хан ня, ха да). На ву чы-
ла ся больш атрым лі ваць ад спор ту, 
чым ад да ваць яму. Змаг ла па быць 
сам-на сам з са бой. Нех та зна хо дзіць 
тут зно сі ны, а я, на ад ва рот, — час 
па быць з са бой. Ця пер ве даю, ча-
го ха чу, і праз ты дзень вяр та ю ся да 
пра цы.

Сяб роў ка дзя цін ства Ва лян ці ны 
Кар зу но вай, 60-га до вая Лі дзія, усё 
жыц цё пра ца ва ла на за вод зе. Як 
вый шла на пен сію, не змаг ла ся дзець 
до ма. 

— Мы ра зам з Ва ляй га да ва лі ся 
ў шко ле-ін тэр на це для дзя цей-сі рот. 
Зай ма лі ся спор там, ту рыз мам, бы-
лі пры ву ча ныя да ка лек ты ву. Та му 
і ця пер ла дзім су бот ні кі, ванд роў кі, 
фес ты ва лі. А скан ды наў ская ха да 
па ляп шае агуль ны стан. З уз рос там 
я ста ла па кут аваць ад па вы ша на га 
ціс ку і га ла ва кру жэн няў. А з трэ ні роў-
ка мі за бы ла ся, ка лі пры ма ла таб лет кі. 
Вель мі ўдзяч ная ра зум на му ча ла ве ку, 
які пры ду маў скан ды наў скую ха ду. Я 
не ад чу ваю свай го ўзрос ту, ні чо га не 
ба ліць на ват пас ля сур' ёз ных на гру-
зак.

Юрый Мі хай ла віч, пад пал коў нік 
у ад стаў цы, у па чат ку снеж ня бу дзе 
свят ка ваць свой 78-мы дзень на ра-
джэн ня. На трэ ні роў кі «Алім пій ска га 
рэ зер ву» хо дзіць тры ра зы на ты-
дзень. Шэсць га доў та му, пас ля смер ці 
жон кі, ён пе ра ехаў з Маск вы ў Мінск, 
блі жэй да дач кі. І тут па ча ло ся но вае 
жыц цё.

— У мя не быў моц ны ас тэ а па роз і 
па ста ян ныя бо лі, — дзе ліц ца Юрый Мі-
хай ла віч. — Зды маў боль пі вам. Дач ка 
па вя ла да Сай ко ва. Ду маў, што гэ та 
не сур' ёз на. Але ме на ві та з та го дня 
я пе ра стаў ужы ваць лю бы ал ка голь. 
Вель мі па лю біў Мінск: і го рад пры го-
жы, і лю дзі кан такт ныя. Да 2037 го да 
вы да лі від на жы хар ства — мне та ды 
як раз сто споў ніц ца! Я ха чу жыць, а 
для гэ та га трэ ба ру хац ца. Ка лі на пра-
ця гу дня па зай маў ся фіз куль ту рай — 
зна чыць, па вя лі чыў жыц цё на дзень. 
Заўт ра на бы ваю но вы ма са жор для 
ступ няў, до ма ўжо шмат ма саж ных 
апа ра таў. Яшчэ двой чы на ты дзень 
ха джу на пі ла тэс, за пі саў ся на кур сы 
ня мец кай мо вы.

Трэ нер Ва лян ці на Ва сіль еў на га на-
рыц ца іх пос пе ха мі, як сва і мі ўлас ны мі. 
Фак тыч на не ма ю чы ні я ка га пры быт ку 
ад пра цы (апла та за за ня ткі да зва ляе 
толь кі па га сіць па да так ін ды ві ду аль-
на га прад пры маль ні ка), яна па пу ля-
ры зуе спар тыў ны рух, пра во дзіць май-
стар-кла сы па ўсёй Бе ла ру сі. І, дзе б ні 
бы ла, бя рэ з са бой пал кі для скан ды-
наў скай ха ды. Па вез ла ўну ка на кон-
курс у Пру жа ны — і там па ка за ла, як 
ха дзіць. Бы ла ў гас цях у Гер ма ніі — 
па кі ну ла пал кі ў па да ру нак. Пры еха ла 
да сяст ры ў вёс ку (у пля мен ні ка сын 
на ра дзіў ся), і з-за ста ла гос ці пай шлі ў 
двор на за ня так. Ця пер сяст ра во дзіць 
там не вя лі кую гру пу.

Вось так у Мін ску з'яў ля юц ца мін-
даль ныя алеі, так рэ стаў ру юц ца за кі-
ну тыя мяс ці ны. І ме на ві та та кім чы нам 
у све це да вед ва юц ца пра Бе ла русь. 

Тац ця на НЕ МЧА НІ НА ВА.
Фо та аў та ра і з улас на га ар хі ва 

ге ро яў пуб лі ка цыі.

КУ ДЫ ВЯ ДУЦЬ МА РЫ:
АД СКАН ДЫ НАЎ СКАЙ ХА ДЫ ДА МІН ДАЛЬ НАЙ АЛЕІ

У ста ліч най ра ту шы мож на ўба-
чыць са праўд ны ка лей да скоп 
куль тур све ту. Ста ту эт кі, кар ці-
ны, па но, ды ва ны і мно гае-мно-
гае ін шае — та кое ба гац це прад-
стаў ле на на вы ста ве па да рун каў 
га ра доў-па бра ці маў і парт нё раў 
на шай ста лі цы.

У чым друж ба, брат?
У ра ту шы са бра на без ліч ці ка вых рэ-

чаў, якія Мін ску да ры лі і до раць аж но з 
1980-х га доў. Кож ны прад мет зна ё міць з 
куль ту рай, тра ды цы я мі, све та по гля да мі 
ў роз ных га ра дах і кра і нах. Пер ша па-
чат ко ва па да рун кі збі ра лі ся ў Мін гар-
вы кан ка ме, а ў 2013 го дзе іх пер шую 
част ку пе рад алі ў Му зей гіс то рыі го ра да 
Мін ска, які і ар га ні за ваў вы стаў ку ў ра ту-
шы. Ме на ві та ў бу дын ку, які сім ва лі зуе 
га рад ское са ма кі ра ван не, пры ма юць за-
меж ныя дэ ле га цыі і пра вод зяць знач ныя 
ме ра пры ем ствы, та му не дзіў на, што вы-
ста ву раз мяс ці лі тут. Яна па ста ян ная, 
але кож ны год коль касць экс па на таў 
па вя ліч ва ец ца, та му экс па зі цыя ста но-
віц ца яшчэ ба га цей шай і ці ка вей шай. 
Тут не толь кі ёсць на што па гля дзець, 
але і мож на да ве дац ца шмат ці ка ва га 
пра кра і ны і га ра ды све ту.

Усе па да рун кі раз ме шча ны па рэ гі-
ё нах і ў хра на ла гіч ным па рад ку, а не 
за блы тац ца ся род уся го гэ та га су ве нір-
на га «как тэй лю», у якім да та го ж пе-
ра пля та юц ца ста ра жыт ныя тра ды цыі і 
су час насць, да зва ля юць кар ты і апі сан-
ні, які мі афор мі лі віт ры ны су пра цоў ні кі 
Му зея гіс то рыі го ра да Мін ска.

— У гэ тым і бы ла га лоў ная скла-
да насць — ства рыць му зей, а не су-
ве нір ную кра му, — за ўва жае вя ду чы 
на ву ко вы су пра цоў нік му зея Лі дзія 
МАР КО ВІЧ.

І гэ та атры ма ла ся: кож ная віт ры на 
пры све ча на ад на му ці не каль кім га ра-
дам пэў най кра і ны.

На па чат ку на вед валь ні каў зна ё мяць 
з бры тан скім Но тын ге мам — са мым 
пер шым го ра дам-па бра ці мам Мін ска, 
да га вор аб су пра цоў ніц тве з якім быў 
за клю ча ны яшчэ ў да лё кім 1957 го дзе, 
у раз гар «ха лод най» вай ны. Да лей — 
усім вя до мы ін дый скі Бан га лор, з якім 
мы «па бра та лі ся» ў 1970-х. У Мін ску 
ёсць пло шча, на зва ная ў го нар гэ та га 

го ра да, ад па вед на, у Бан га ло ры ёсць 
пло шча Мінск.

— Су пра цоў ніц тва па між га ра да мі-
па бра ці ма мі бес тэр мі но вае. Уза е ма ад-
но сі ны мо гуць ак ты ва вац ца і за ту хаць. 
Асноў ныя сфе ры — куль ту ра, аду ка-
цыя, ахо ва зда роўя і спорт. А парт нёр-
скія па гад нен ні ўжо ма юць пэў ныя хра-
на ла гіч ныя рам кі, — рас каз вае Лі дзія 
Мар ко віч.

Апош нія з га ра доў-па бра ці маў Мін-
ска — гэ та Ка лу га (да га вор быў пад-
пі са ны ў сту дзе ні 2015 го да) і Тбі лі сі 
(ве ра сень гэ та га го да).

Уво гу ле на вы стаў цы прад стаў ле-
на больш за 170 су ве ні раў, і гэ та не 
ўліч ва ю чы тка ных ды ва ноў ус ход ніх 
кра ін — прос та не ха пае мес ца, каб 
іх раз мяс ціць. А коль касць па бра ці-
маў на ват спе цы я ліст на зы вае толь кі 

пас ля пад лі ку: 61, ад нак гэ та не поў-
ны спіс... Бы вае, што з не ка то ры мі га-
ра да мі су пра цоў ніц тва спы ня ец ца, як, 
на прык лад, з Дэт рой там. Лі дзія Мар-
ко віч тлу ма чыць, што гэ ты го рад ужо 
на зы ва юць «фан то мам», су вя зі з ім 
па сту по ва бы лі стра ча ныя.

— Га ра ды-па бра ці мы су пра цоў ні ча-
юць у роз ных кі рун ках, — рас каз вае 
вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік. — У 
пер шую чар гу, гэ та на ву чан не і пе-
рай ман не во пы ту. Аль бо, на прык лад, 
у сіс тэ ме га рад ской пад свет кі — та кое 
су пра цоў ніц тва Мінск вёў з фран цуз-
скім го ра дам Лі ё нам. З Но тын ге мам 
па бра цім ства за клю ча ец ца ў бу даў-
ніц тве ганд лё вых цэнт раў. Апроч та-
го, дзі ця чы пры ту лак №8 но сіць імя 
го ра да Но тын гем — прад стаў ні кі яго 
кі раў ніц тва вы сту па юць па пя чы це ля мі 

пры тул ка. Вя дзец ца аб мен дзі ця чы мі 
ка лек ты ва мі па між бе ла рус кім і бры-
тан скім га ра да мі.

«За ла ты Дра кон» 
і гімн на пра ва дах

Усім мін ча нам вя до ма наз ва «Сён-
дай скі сквер». З'я ві ла ся яна так са ма ў 
го нар су пра цоў ніц тва па між на шай ста-
лі цай і гэ тым япон скім го ра дам. Яно, 
па сло вах Лі дзіі Мар ко віч, зво дзіц ца 
да сфе ры ахо вы зда роўя, а так са ма 
аб ме ну куль тур ны мі і му зыч ны мі ка лек-
ты ва мі. Су раз моў ца па каз вае су ве нір, 
па до ра ны прад стаў ні ка мі Сён дая Мін-
ску ў го нар 40-год дзя ўста наў лен ня па-
бра цім скіх су вя зяў — па но, вы ка на нае 
ў тэх ні цы ла ка ва га рос пі су з вы явай 
зам ка Ао ба ХVІІ ста год дзя. Гэ та быў 
адзін з най буй ней шых зам каў Япо ніі, 
яго раз бу ры лі ў 1860-х га дах.

На вы ста ве мож на па зна ё міц ца з 
сім во лі кай мно гіх га ра доў. На прык-
лад, Аста на прад стаў ле на ад ра зу дву-
ма гер ба мі: пер шы го рад на сіў з 1997 
па 2007 га ды, а дру гім ка рыс та ец ца з 
2008-га і да ця пе раш ня га ча су.

Ка лі пра цяг ваць га вор ку пра Ка зах-
стан, то нель га абы сці ўва гай пры го-
жыя шах ма ты з па за ло тай, якія пе ра-
дала Мін ску дэ ле га цыя з Аста ны. Фі-
гу ры зроб ле ны ў вы гля дзе на ма даў — 
во і наў стэ пу.

Апроч гер баў і сця гоў, на вы ста ве 
мож на па ба чыць і збу да ван ні га рад-
скіх ад мі ніст ра цый, на прык лад вы яву 
бу дын ка га рад ско га му ні цы па лі тэ та на 
па мят ным ме да лі з Бан га ло ра.

— Мне за пом ні ла ся дэ ле га цыя з 
Ерэ ва на, якая вель мі эма цый на і з 
пры ем ным здзіў лен нем ад рэ ага ва ла 
на вы яву бу дын ка мэ рыі ар мян скай 
ста лі цы. Гэ та ча сам вель мі не ча ка на: 
пры ехаць за мност ва кі ла мет раў і ўба-
чыць тут ка ва ла чак сва ёй кра і ны, — 
ад зна чае Лі дзія Мар ко віч.

На вы шы ва ным па но з в'ет нам ска га 
Ха ноя — вы ява Чыр во на га мос та на 

во зе ры Хо ан К'ем («Во зе ра вер ну та га 
мя ча»). З гэ тым мес цам звя за на ле-
ген да. В'е ты ва ра га ва лі з кі тай ца мі, і 
ім пе ра тар пер шых па пра сіў да па мо гі 
ў Вя лі кай ча ра па хі, якая жы ла ў гэ тым 
во зе ры. Ча ра па ха да ла яму за ла ты 
меч. Ім пе ра тар раз біў кі тай скія вой скі 
і му сіў вяр нуць меч. Ка лі ён кі нуў зброю 
ў во зе ра, меч зра біў ду гу і на гэ тым 
мес цы з'я віў ся Чыр во ны мост.

На вы ста ве ад люст ра ва на і тэ ма 
Дру гой су свет най вай ны. На прык лад, 
у вы гля дзе змен ша най хрус таль най ко-
піі скульп ту ры Кур га на Бес смя рот нас ці 
з Бран ска, у на сы пе яко га ёсць і жме ня 
зям лі з Мін ска.

— Мне па да ба ец ца гэ ты су ве нір, — 
пад во дзіць спе цы я ліст да ма лень кай 
ста ту эт кі з вост ра ва Сар дзі нія. — 
Скульп ту ра з'яў ля ец ца ко пі яй бран-
зет дру го га ты ся ча год дзя да на шай 
эры — ма лень кіх брон за вых ста ту э так, 
якія па кі ну лі жы ха ры ка мен ных ве жаў-
ну раг. Та кія ста ту тэт кі зной дзе ны на 
тэ ры то рыі ўся го Між зем на мор'я, яны 
ад люст роў ва юць са цы яль ны склад жы-
ха роў та го ча су — страль цоў, млы на-
роў, ара тых, куп цоў...

Прад стаў ні кі лат вій скай Лі е паі 
так са ма па кі ну лі ці ка вы па да ру нак: 
скульп ту ру элект ра ман цё ра на слу пе. 
Та кая ж ста іць у са мой Лі е паі, ад нак 
у ары гі на ле на «пра ва дах» на пі са ны 
рад кі з гім на го ра да.

Яшчэ адзін па да ру нак з Лат віі, ужо 
ад Ры гі, — бурш ты на вы ка ра бель. Ён 
сім ва лі зуе са бой ле ген дар ны Бурш ты-
на вы шлях, які ішоў па ра лель на шля ху 
«з ва ра гаў у грэ кі».

Ка лі ад мар ско га транс пар ту пе рай-
сці да су ха пут на га, то адзін з ці ка вых 
экс па на таў — ма дэль пер ша га аў та-
ма бі ля, вы пу шча на га ў Кі таі ў 1958 го-
дзе, на зы ва ец ца ён «За ла ты Дра кон». 
Ад мет насць гэ та га аў то ў тым, што яго 
«аб' яз джаў» Маа Цзэ дун: та кім чы нам, 
гэ та пер шы ўра да вы лі му зін у Кі таі.

Рас ка заць пра ўсе ці ка він кі вы ста вы 
ў ме жах ад на го ма тэ ры я лу прос та не-
маг чы ма. Так што ра ім вам сха дзіць у 
ра ту шу і ха ця б адзін раз на свае во чы 
ўба чыць экс па на ты і па глы біц ца ў ча-
роў ны ка лей да скоп куль тур све ту.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. 
seradzyuk@zvіazda.by

Будзь це піль ны мі!Будзь це піль ны мі!  ��

ДА ЧА — ПРЫ НА ДА 
ДЛЯ ЗЛА ДЗЮЖ КІ

Па куль дач ныя кло па ты пе ра мяс ці лі ся з гра дак у ма ры аб ура-
джаі-2016, не дрэм люць зла мыс ні кі. Яны да ча ка лі ся ча су, ка лі 
аг ра рыі-ама та ры пе ра еха лі ў цёп лыя га рад скія ква тэ ры, і ўста-
наў лі ва юць свае па рад кі ва ўтуль ных дам ках на пры ро дзе.

Ад сут насць гас па да роў толь кі на ка рысць гра ма дзя нам, якія не ве-
да юць, коль кі на ма ган няў трэ ба пры клас ці, каб вы рас ціць мар коў ку або 
бу рак. Але ж не вы клю ча на, ме на ві та іх яны хут ка вам пра па ну юць ку-
піць, сто я чы пад ней кай крам кай. А яшчэ ў дач ным дам ку яны ад ціс нуць 
дзве ры, вы нуць шы бы або зла ма юць за мок. За бя руць усё, што змя шчае 
ме тал. Ва шы міс кі і па тэль ні бу дуць зда дзе ны на не ле галь ныя пунк ты 
пры ёму ме та ла ло му. Яшчэ больш уз ра ду юц ца, ка лі зной дуць тэ ле ві зар 
або га зо на ка сіл ку. Па тан ным кош це іх збу дуць дзе-не будзь ка ля рын ку. 
Ку вал ды і ін шыя ін стру мен ты, якія не бы лі ад ве зе ны ў га рад скія схо ві шчы, 
бу дуць спа чат ку вы ка ры ста ны для та го, каб пра нік нуць у кла доў кі і на 
га ры шчы, а по тым зноў-та кі ад пра вяц ца на ме та ла лом. Мо гуць зрэ заць 
пра вод ку, якая для іх так са ма з'яў ля ец ца кры ні цай зда быц ця ме та лу.

Гэ тыя сцэ на рыі з ва ры я цы я мі паў та ра юц ца што год па ўсёй кра і не. 
Пра ва ахоў ні кі іх ве да юць дас ка на ла і кож ны раз спра бу юць рас тлу ма-
чыць дач ні кам, як аба ра ніць ма ё масць ад ня про ша ных гас цей. На мес нік 
на чаль ні ка Го мель ска га аб лас но га УУС Анд рэй Се ра фі мо віч га во рыць, 
што на Го мель шчы не больш за 90 ты сяч дач і ўжо сё ле та бы лі аб чы-
шча ны амаль 300 з іх. Ліч ба гэ та па вя ліч ва ец ца заў сё ды вяс ной, ка лі 
ама та ры ма ты чыць зям лю вер нуц ца на свае фа зэн ды праз 3-4 ме ся цы 
ад сут нас ці:

— Прад ме та мі за ма ху зла чын цаў ста но вяц ца па кі ну тыя пра дук ты 
хар ча ван ня, на поі, ме та ліч ныя прад ме ты, по суд, ві дэа- і аў ды я а па ра ту-
ра. У боль шас ці вы пад каў ня про ша ны мі гас ця мі ста но вяц ца мяс цо выя 
бам жы і п'я ні цы, а так са ма нар ка ма ны. Для іх гэ та са мы прос ты спо саб 
зда бы чы срод каў.

Ня даў на ў Бу да-Ка ша лёў скім ра ё не ад бы ла ся се рыя дач ных кра дзя-
жоў. Мі лі цы я не ры знай шлі зло дзе яў — нар ка ма наў-су жы це ляў. Во сем 
іх дач ных «подз ві гаў» атры ма ла ся да ка заць. Муж чы на пра вя дзе тры 
га ды ў мес цах па збаў лен ня во лі, жан чы на — на паў го да менш. Яшчэ 
адзін «гаст ра лёр» здзейс ніў амаль тры дзя сят кі кра дзя жоў у Го мель скім 
ра ё не. Суд аца ніў яго на ма ган ні ў два га ды зня во лен ня. Але ж да лё ка 
не ва ўсіх вы пад ках атрым лі ва ец ца зла віць зла дзю жак.

РЭ ЦЭП ТЫ АБА РО НЫ СВА ЁЙ МА Ё МАС ЦІ 
АД ЗЛА МЫС НІ КАЎ:

• Пе рад па чат кам зі мо ва га се зо на трэ ба пры браць са свай го ўчаст-
ка ўсё, што мо жа пры цяг нуць ува гу зла дзе яў. У тым лі ку пры ста са-
ван ні, якія мо гуць стаць срод ка мі ўзло му.

• Лепш вы вез ці да ра гую ма ё масць.
• Не аб ход на ўма ца ваць дзве ры: па ста віць не каль кі зам коў, у тым 

лі ку на вяс ны. Гэ та мо жа знач на ўсклад ніць за да чу зла дзе яў.
• Ка лі дзве ры ад кры ва юц ца вон кі, іх не маг чы ма бу дзе вы біць.
• Доб ра, ка лі на вок нах уста ля ва ны кра ты.
• Лепш пры браць спірт ное, га за выя ба ло ны і за пал кі. Інакш не за кон-

нае пра нік нен не ў жыл лё мо жа атры маць пра цяг у вы гля дзе па жа ру.
• На рэ чах, якія ўсё ж за ста юц ца на да чы, на ма люй це фар бай ней кія 

апа зна валь ныя зна кі. Так ляг чэй бу дзе ўста на віць іх пры на леж насць 
у вы пад ку кра дзя жу.

• Са мым эфек тыў ным срод кам бу дзе ахоў ная сіг на лі за цыя.

Акра мя та го, пра ва ахоў ні кі ра яць да мо віц ца з су се дзя мі і па чар зе 
на вед ваць за га рад ныя ўчаст кі ха ця б два-тры ра зы на ме сяц. Абы хо-
дзіць не толь кі сваю вот чы ну, але і тыя, што по бач. Ка лі рап там знай шлі 
сля ды пры сут нас ці ста рон ніх — ад ра зу ж па ве да міць у мі лі цыю. Чым 
хут чэй бу дзе ўста ноўлены факт пра нік нен ня, тым больш шан цаў знай сці 
зло дзея і вяр нуць на кра дзе нае. Да рэ чы, сён ня толь кі па ло ва дач ных 
кра дзя жоў рас кры ва ец ца пра ва ахоў ні ка мі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by
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Мож на ска заць, 
што я вяр ну ла ся да сва ёй 
пра цы — да па ма гаю лю дзям 
быць зда ро вы мі. 
Толь кі ўжо не праз ле кі, 
а праз зда ро вы лад жыц ця.

Мін даль ная алея з'я ві ла ся ў Мін ску. Яна раз мяс ці ла ся ў два ры 
Рэс пуб лі кан ска га рэ абі лі та цый на га цэнт ра для дзя цей-ін ва лі даў. 
Ча ка ец ца, што ўжо вяс ной дрэ вы за квіт не юць, як са ку ра. 
А іні цы я та ры ак цыі — удзель ні кі бе ла рус кай Шко лы скан ды наў скай 
ха ды — па ста ра лі ся, каб ру жо выя квет кі рас пус ці лі ся ад ра зу.

Рэс пуб лі кан скі рэ абі лі та цый ны цэнтр для дзя цей-ін ва лі даў толь кі 
што ад зна чыў свой 15-га до вы юбі лей. Алея ад «скан ды наў скіх» 
ха да коў — пры го жы па да ру нак на ра дасць дзе цям. 
Праў да, пер ша па чат ко ва іні цы я та ры ак цыі пра юбі лей не ве да лі, 
ды і мес ца па сад кі вы зна чы лі не ад ра зу. Прос та су па ла. 
У гэ тай гіс то рыі ўво гу ле шмат су па дзен няў. Тая са мая на тхняль ная са ку ра ў Стак голь ме.

Каб па чаць за ня ткі 
скан ды наў скай ха дой 

з Ва лян ці най Кар зу но вай, 
звя жы це ся з ёй па тэ ле фо не: 

+375 29 5741583.

Па жыц ці з... пал ка міПа жыц ці з... пал ка мі  ��

Рас клад груп 
па скан дынаўскай ха дзе ва ўсіх 
га ра дах Бе ла ру сі мож на знай сці 
на сай це www. nordіcwalkіng.by

Са мыя юныя ха да кі з трэ не рам.

На стас сі (на фо та — у цэнт ры) ха да да па маг ла вяр нуц ца 
да кар' е ры.

Вар та на ВЕ ДАЦЬВар та на ВЕ ДАЦЬ  ��

БУРШ ТЫ НА ВЫ КА РА БЕЛЬ, 
ВО І НЫ СТЭ ПУ І АЎ ТО МАА ЦЗЭ ДУ НА

«Звяз да» да ве да ла ся, што звяз вае Мінск з ро бін-гу даў скім Но тын ге мам, 
в'ет нам скім Ха но ем ды ін шы мі га ра да мі
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та

 Н
ад
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УЖ
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.

Гэ та ча сам вель мі не ча ка на: 
пры ехаць за мност ва кі ла мет раў 
і ўба чыць тут ка ва ла чак 
сва ёй кра і ны.

На здымках: аў та ма біль для Маа Цзэ ду на; фі гур ка страль ца з Сар дзі ніі; 
шах ма ты з Аста ны з фі гу ра мі ў вы гля дзе пра фе сій ных во і наў-ка чэў ні каў (на ма даў).


