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І да та — 1019 год — узя-

тая з «Апо вес ці мі ну лых 

га доў», лі чыц ца пер шым 

упа мі нан нем аб ста ра-

жыт ным Бя рэс ці. Праў да, 

да след чы кі гіс то рыі Ана-

толь Гла ды шчук і Ана толь 

Ні кіт чык знай шлі да ку мент, 

у якім га во рыц ца, што Яра-

слаў Муд ры ха дзіў да Бя-

рэс ця ў 1017 го дзе. Але ж 

ука за ная ін фар ма цыі бы ла 

агу ча ная ад нос на ня даў на, 

у 2014 го дзе, і афі цый на 

пры ня ты дзень на ра джэн-

ня го ра да па куль за ста ец-

ца ня змен ным.

Ана толь ГЛА ДЫ ШЧУК, 

фі зік па пра фе сіі і ня стом-

ны края зна вец, шмат зра-

біў для ад наў лен ня і па пу-

ля ры за цыі гіс то рыі го ра да. 

Яго тры ло гія «За мак Бе-

рас цей скі», якая скла да ец-

ца з кніг «Русь», «Літ ва», 

«ResPublіka» пра ста ра жыт-

ны Брэст і яго жы ха роў. Ці-

ка ва, што ён, пра фе сі я нал 

у фі зі цы, ска заў на ад ной з 

прэ зен та цый сва іх тво раў 

та кую рэч: «Шмат тэх ніч-

ных на ві нак ства рыў ча ла-

ве чы ро зум, яны іс тот на аб-

ляг ча юць на ша жыц цё. Але 

ні во дзін са мы на ва ро ча ны 

га джэт не пра цуе без ба та-

рэй кі. А кні га пра цуе.»

Са праў ды, мож на га на-

рыц ца кні га збо ра мі ко ліш-

ніх бе рас цей цаў, якія апош-

нім ча сам уда ло ся ўзна віць, 

няхай са бе толь кі ў элект-

рон ным вы гля дзе. А ня даў-

на ўся кра і на зноў ус па мі на-

ла Брэсц кую біб лію, бо яе 

фак сі міль нае ўзнаў лен не 

прэ зен та ва ла На цы я наль-

ная біб лі я тэ ка. У Брэс це 

ёсць і ары гі нал гэ тай кні гі, 

вы да дзе най не ка лі Мі ка-

ла ем Ра дзі ві лам Чор ным, 

праў да, не цэ лы фа лі янт,

а толь кі яго фраг мент.

На шы ня стом ныя му зей-

шчы кі, што пры ду ма лі ці ка-

вы пра ект «12 ар тэ фак таў 

ты ся ча год дзя» на кож ным 

но вым па ка зе яшчэ і яшчэ 

раз на гад ва юць га ра джа-

нам, які мі пра су ну ты мі і 

куль тур ны мі для свай го 

ча су бы лі прод кі. Гэ та від-

но па ўпры га жэн нях, по бы-

та вых рэ чах, якія ства ра лі 

на гэ тай зям лі. Мно гія з ар-

тэ фак таў знай шлі пры рас-

коп ках на шай су свет най 

сла ву тас ці — ста ра жыт-

на га па ся лен ня га ра джан, 

якое да ту ец ца ХІ—ХІ ІІ ста-

год дзя мі. Ця пер там вя до-

мы му зей «Бя рэс це», які, 

да рэ чы, ня даў на пе ра жыў 

рэ кан струк цыю. І той факт, 

што Брэст пер шым на бе-

ла рус кіх зем лях атры маў 

гра ма ту на маг дэ бург скае 

пра ва — 15 жніў ня 1390 го-

да, — га во рыць аб знач нас-

ці го ра да ў ся рэд ня веч ныя 

ча сы. Грэх бы ло б і не зга-

даць гіс та рыч ную су стрэ чу, 

пры све ча ную рас пра цоў цы 

ге не раль на га пла на Грун-

валь дскай біт вы. Су стрэ ча 

поль ска га ка ра ля Ягай лы і 

вя лі ка га кня зя лі тоў ска га 

Ві таў та прай шла ў снеж ні 

1409 го да ў Брэс це. І ўсё 

гэ та ад люст ра ва на ў да-

ку мен тах, на ву ко вых пра-

цах, шмат лі кіх кні гах. Та му, 

вя до ма, кні га сён ня адзін 

з га лоў ных ге ро яў свят ка-

ван ня мі ле ні у ма.

Ды рэк тар ме ма ры яль-

на га комп лек су «Брэсц кая 

крэ пасць-ге рой» Ры гор 

БЫ СЮК лю біць паў та раць, 

што ў свя до мас ці ты сяч і 

міль ё наў лю дзей, асаб лі-

ва жы ха роў бы ло га Са ю-

за, Брэст ус пры ма ец ца як 

мес ца подз ві гу аба рон цаў 

крэ пас ці. І гэ та са праў ды 

так. Бы вае, зна хо дзя чы ся 

не дзе на ад па чын ку ці ў па-

езд цы, зга да еш сваю ма-

лую ра дзі му, і ўсе ад ра зу: 

«Брэст, ве да ем, у крэ пас ці 

бы лі на эк скур сіі з кла сам 

со рак, трыц цаць... га доў та-

му». А вось ка лі па чы на еш 

рас каз ваць, што ў 30-я га ды 

ХІХ ста год дзя го рад па між 

Му хаў цом і За ход нім Бу гам 

быў поў нас цю зруй на ва ны 

дзе ля бу даў ніц тва на яго 

мес цы Брэсц кай крэ пас ці, 

лю дзі час та здзіў ля юц ца. 

Але ж гэ та на ша гіс то рыя. 

І крэ пасць для го ра да асаб-

лі вае мес ца. На яе ця пе-

раш няй тэ ры то рыі бы ла 

ад дру ка ва ная зна ка мі тая 

Брэсц кая біб лія, тут бы ла 

за клю ча ная Брэсц кая унія, 

пад пі са ны Брэсц кі мір. А ў 

1941 го дзе аба рон цы крэ-

пас ці па ка за лі све ту ўзор 

стой кас ці і ге ра із му.

А ця пер шмат лі кія гос-

ці вы каз ва юць за хап лен-

не тым, як мы ўме ем за-

хоў ваць і пад трым лі ваць 

пом нік, па якім па зна юць 

Брэст. І гэ та пры ем на. Мы 

са праў ды шмат ро бім для 

за ха ван ня па мя ці не толь кі 

ге ра із му, але і тра гіз му ча-

соў вай ны. Амаль трэ цюю 

част ку жы ха роў да ва ен-

на га го ра да зні шчы лі аку-

пан ты пад час Ха ла кос ту. 

І на пя рэ дад ні свят ка ван-

ня юбі лею гэ тая тра ге дыя 

не ча ка на зноў на пом ні ла 

пра ся бе. У са мым цэнт-

ры го ра да пры вы коп ван ні 

кат ла ва на зной дзе на ма са-

вае па ха ван не вяз няў ге та. 

Астан кі 1214 ча ла век бы лі 

ўз ня ты і пе ра па ха ва ны на 

Паў ноч ных мо гіл ках. Там 

ця пер ёсць па мят ны знак. 

На мес цы рас стрэ лу так-

са ма не ўза ба ве з'я віц ца 

ме ма ры яль ны знак.

Па мяць пра свае ка ра ні, 

сваю гіс то рыю, не су мнен-

на, га лоў нае ў куль ту ры і 

ка лек тыў най свя до мас ці 

лю бой су поль нас ці. Гэ тую 

па мяць па спя хо ва пад-

трым лі ва юць брэсц кія му-

зеі. А яшчэ тут аба вяз ко ва 

рас ка жуць пра зна ка мі тых 

лю дзей-су час ні каў. Та кіх, 

на прык лад, як мас так-

юве лір Мі ка лай КУЗЬ МІЧ. 

У кра і не пра яго да ве да лі ся 

пас ля та го, як ён уз на віў 

крыж Еф ра сін ні По лац кай. 

Ня даў на мастак стаў га на-

ро вым гра ма дзя ні нам Брэс-

та. Мі ка лай Пят ро віч ска-

заў, што да юбі лею го ра да 

пад рых та ваў асоб ны твор, 

а які — сюр прыз. Ду маю, 

сён ня і рас кры ец ца тай на. 

А пра ся бе мас так стры ма-

на да даў: «У ма ёй асо бе 

ўзна га ро дзі лі куль ту ру». 

А вось Ган на РАДЗЬ КО 

прад стаў ляе ма ла дое па-

ка лен не мас та коў. Гэ та яна 

ства ры ла ла га тып свят ка-

ван ня ты ся ча год дзя і пра-

цяг вае здзіў ляць крэ а тыў-

ны мі ра бо та мі пра свой го-

рад. «Уся мая лю боў сён ня 

імк нец ца ту ды», — ска за ла 

Аня, якая апош ні мі дня мі 

бы ла па спра вах у ста лі цы, 

а ўчо ра вяр ну ла ся ў Брэст.

І ка лі ця пе раш няя брэсц-

кая куль ту ра тры ва ла аса-

цы ю ец ца з асо ба мі дзея-

чаў мас тац тва, то брэсц кі 

спорт не ад дзель ны ад 

пе ра мо гі алім пій скай чэм-

пі ён кі Юліі НЕ СЦЯ РЭН КІ, 

да рэ чы, га на ро вай гра ма-

дзян кі Брэсц кай воб лас ці. 

А ка лі б мя не па пра сі лі на-

ма ля ваць сло ва мі парт рэт 

брас таў чан кі-су час ні цы, 

то гэ та бы ла б Юлія: пры-

го жая, пра ца ві тая і вель мі 

сціп лая. «Я люб лю свой 

го рад, тут на ра дзі ла ся, 

вы рас ла, да сяг ну ла спар-

тыў на га пос пе ху», — ка жа 

спарт смен ка.

Ду маю, бы ло б не да ра-

валь най па мыл кай га ва-

рыць пра брас таў чан сён-

няш ня га дня і не зга даць 

бу даў ні коў, чы ёй ста ран-

най і скла да най пра цай 

го рад пад рых та ва ны да 

свя та. У да во лі сціс лыя 

тэр мі ны ўзве дзе на 28 так 

зва ных аб' ек таў ты ся ча-

год дзя. Гэ та толь кі тыя, 

што фі нан са ва лі ся з рэс-

пуб лі кан скай пра гра мы. 

На са мрэч іх знач на больш. 

За год-два ў го ра дзе з'яві-

лі ся но вы Коб рын скі мост, 

ве ліч ны тэ атр ля лек, пе ра-

ўтва ры ла ся на бя рэж ная 

ра кі Му ха вец, ад крыў ся 

ад ноў ле ны Га рад скі сад. 

І са мы знач ны ды маш таб-

ны пра ект у пе ра лі ку на-

зы ва ец ца За ход ні аб ход, 

які ўра чыс та ад кры ва ец ца 

сён ня і аба зна чае но вую 

якасць жыц ця для знач най 

коль кас ці га ра джан. Ад на 

з ар га ні за цый, якая зай ма-

ла ся ўзвя дзен нем гэ та га 

пу цеп ра во да, — ААТ «Па-

лес се жыл буд». На ра хун ку 

зга да ных бу даў ні коў но вы 

аў та вак зал, ін шыя аб' ек ты 

ты ся ча год дзя. Ге не раль ны

ды рэк тар ААТ Ана толь

ПЯТ РЫ НІЧ ска заў, што гэ-

тае свя та не маг чы ма ад дзя-

ліць ад вя лі кай ства раль най 

пра цы ін жы не раў і ра бо чых 

усіх ар га ні за цый, якія бы лі 

за дзей ні ча ны на бу даў ні чых 

пля цоў ках: «Лю дзі пра ца-

ва лі ад цям на да цям на, у 

вы хад ныя і свя ты, у спя ко-

ту і ў хо лад, каб усе ас тат-

нія га ра джа не ка рыс та лі ся 

по тым но вы мі бу дын ка мі, 

мас та мі, да ро га мі».

Бу даў ніц тва і па ляп шэн-

не не за вяр ша юц ца пас ля 

маш таб на га свят ка ван ня. 

Пад час ад крыц ця Га рад-

ско га са ду стар шы ня гар-

вы кан ка ма Аляк сандр РА-

ГА ЧУК ска заў, што апа ска 

на гэ ты конт не мае пад са-

бой грун ту. Ужо ёсць пра-

гра ма на доб ра ўпа рад ка-

ван не і па ляп шэн не ў 2020 

го дзе і на на ступ ныя га ды. 

Так што го рад за ста нец ца 

з тым, што бы ло ство ра на і 

аб ноў ле на да свя та, і бу дзе 

раз ві вац ца да лей.

***
У кож на га з нас, брас-

таў чан, ёсць свае асаб-

лі выя мяс ці ны ў го ра дзе. 

Ка лі спы таць мя не, то я і 

не ад ка за ла б на пэў на, 

якая са мая лю бі мая. Ця-

пер род ным па да ец ца мік-

ра ра ён Ка ва лё ва ў ра ё не 

Вяс ляр на га ка на ла, ку ды 

я пе ра еха ла чвэрць ста год-

дзя та му. Та ды яшчэ но вы, 

не ўлад ка ва ны ра ён, ця пер 

адзін з най леп шых у пла не 

інф ра струк ту ры. Пры ем на 

прай сці ся па На бя рэж най, 

ча сам гу ляю па Са вец кай, 

дзе ту рыс ты на тоў пам фа-

та гра фу юц ца з іх улю бён-

цам — ліх тар шчы кам. У 

час пра вя дзен ня «Бе лай 

ве жы» люб лю тэ ры то рыю 

ва кол тэ ат ра, тут заў сё ды 

на зі ра ец ца асаб лі вы рух, 

ура чыс тасць, мно га свя точ-

на апра ну тых лю дзей. Але 

ж га лоў нае... як там у Ян кі 

Бры ля: «Аба вяз ко ва ёсць 

на гэ тым ша лё ным све це 

ку ток, дзе лю бяць і ця бе». 

Гэ ты ку ток і ёсць мой го-

рад, дзе жы вуць род ныя і 

бліз кія лю дзі, ку ды кож ны 

ве чар спя ша еш ся, бо ве-

да еш: ця бе ча ка юць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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Уста но вы да дат ко вай 
аду ка цыі за пра ша юць...
Сён ня Мін шчы на ўра чыс та ад кры вае Рэс пуб лі кан скі ты-

дзень уста ноў аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі. Клецк і Ня свіж 

пла ну юць пры няць ка ля паў сот ні гас цей з усіх аб лас цей і 

го ра да Мін ска — прад стаў ні коў Мі ніс тэр ства аду ка цыі, спе-

цы я ліс таў упраў лен няў па аду ка цыі абл вы кан ка маў, ды-

рэк та раў уста ноў да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі.

Клец кі ра ён па дзе ліц ца во пы там ра бо ты аб' яд нан няў эко-

ла га-бія ла гіч на га, ту рысц ка-края знаў ча га, пры ро да знаў ча-ма-

тэ ма тыч на га кі рун каў, пра дэ ман струе іна ва цый ныя, твор чыя, 

да след чыя пра ек ты, рас пра цоў кі ў га лі не тэх ніч най твор час ці.

А ў Ня сві жы бу дзе прэ зен та ва на дзей насць мас тац кіх аб' яд-

нан няў. Прой дуць вы стаў кі, май стар-кла сы, бу дуць па ка за ны 

іні цы я ты вы, скі ра ва ныя на ар га ні за цыю воль на га ча су дзя цей 

і мо ла дзі, пра па ган ду зда ро ва га ла ду жыц ця, па пу ля ры за цыю 

роз ных ві даў спор ту, вы ха ван не бяс печ ных па во дзін і ці ка вас ці 

да ад ра джэн ня і за ха ван ня гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ну і ну!Ну і ну!

Па дра паў аў то на 1,8 ты ся чы
Гэ та ца на рэў нас ці мін ча ні на

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу Пар ты зан ска га РУ УС ста-

лі цы па сту пі ла па ве дам лен не ад жы ха роў до ма, раз ме шча-

на га на за вул ку Вуч нёў скім, што на пар коў цы не вя до мы 

муж чы на дра пае аў та ма біль мар кі Mеrсеdеs-Bеnz С220.

На мес цы мі лі цы я не ры ўста на ві лі, што па шко джа ная ма шы-

на на ле жыць 48-га до вай жы хар цы ста лі цы. Пад час апы тан ня 

ўла даль ні цы аў то ста ла вя до ма, што свой транс парт ны сро дак 

яна пе рад ала ў ка ры стан не сяб роў цы на не ка то ры час і пра тое, 

што ён па шко джа ны, яна не ве да ла.

Па гу та рыў шы з сяб роў кай па цяр пе лай, пра ва ахоў ні кі ўста на-

ві лі мер ка ва на га зла мыс ні ка. Ім ака заў ся 53-га до вы муж сяб роў кі.

Жан чы на рас ка за ла, што да зда рэн ня яна вы хо дзі ла з до му і 

не ча ка на для ся бе за ўва жы ла свай го му жа. Па ды шоў шы да яго, 

мін чан ка ста ла з ім аб мяр коў ваць асаб лі вас ці шлю ба раз вод на-

га пра цэ су, ад нак гу тар ка зай шла ў ту пік, і па ра па сва ры ла ся. 

Пас ля раз мо вы жан чы на на кі ра ва ла ся да аў та ма бі ля сяб роў кі, 

па коль кі пла на ва ла здзейс ніць на ім па езд ку. Уба чыў шы, што ў 

яго жон кі з'я ві ла ся но вая ма шы на, 53-га до вы мін ча нін вы ка заў 

зда гад ку, што аў то ёй па да рыў ін шы муж чы на. Гэ тая ака ліч насць 

раз зла ва ла фі гу ран та, і ён стаў дра паць ма шы ну клю ча мі. У вы-

ні ку з-за бяз дум на га ўчын ку зла мыс ні ку прый дзец ца па крыць 

шко ду ў па ме ры 1800 руб лёў, па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан-

ка ма. Вя до ма, што ра ней муж чы на да кры мі наль най ад каз нас ці 

не пры цяг ваў ся.

Па хва ліў ся 
су ка мер ні кам пра бра та...
І тыя скра лі з ква тэ ры амаль 10 ты сяч до ла раў
Жы хар ка па сёл ка Зя лё ны Бор пры гля дае за ква тэ рай 

род на га бра та, па куль той зна хо дзіц ца ў ка ман дзі роў ках 

у Поль шчы. У адзін з дзён жан чы на вы яві ла ад сут насць 

шы бы, але боль шай не пры ем нас цю ака за ла ся ня ста ча 

буй ной су мы гро шай, — амаль 10 ты сяч до ла раў. 

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку Іва цэ віц ка га РА УС і УУС 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма ўста на ві лі, што брат па цяр пе ла га зна-

хо дзіц ца ў тур ме. Сва ім су ка мер ні кам ён не раз апа вя даў пра 

па спя хо ва га сва я ка, які дзя ку ю чы за кон най ра бо це мае пос пех 

у жыц ці. Вый шаў шы на во лю, жы хар Бя ро зы 1996 го да на ра-

джэн ня і жы хар Пін ска 1994 го да на ра джэн ня су стрэ лі ся са сва ім 

зна ё мым пін чу ком 2001 го да на ра джэн ня. Аб мер ка ва лі план 

дзе ян няў і ноч чу пра нік лі ў ква тэ ру па цяр пе ла га.

Зда бы чу па дзя лі лі па між са бой, ку пі лі два аў та ма бі лі і раз' еха-

лі ся ў роз ныя ба кі. На на ступ ны дзень апе ра тыў ні кі за тры ма лі 

жы ха ра Бя ро зы ў яго до ма, там жа бы ла вы яў ле ная част ка вы-

кра дзе ных гро шай. Праз не ка то ры час пін чу кі на ад ным з аў та ма-

бі ляў па тра пі лі ў не вя лі кае ДТЗ, па шко дзіў шы на бы ты транс парт, 

ка лі пра яз джа лі па два ры шмат ква тэр на га до ма поз на ўве ча ры. 

Спа ло ха лі ся і кі ну лі ма шы ну. Па га ра чых сля дах сы шчы кі Пін ска га 

ГА УС за тры ма лі зла мыс ні каў і пе рад алі іва цэ віц кім ка ле гам.

Так сіст аба краў па са жыр ку
Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку Каст рыч ніц ка га РУ-

УС Мін ска за тры ма лі 38-га до ва га кі роў цу так сі, які вы краў 

за бы тыя рэ чы клі ен та.

Як ака за ла ся, 41-га до вая жан чы на пас ля за стол ля ў сва ёй 

сяб роў кі вы ра шы ла да брац ца да до му на так сі. Ка лі на вы клік 

пры еха ла ма шы на, жан чы на се ла ў аў то і за га дзя пе рад ала так-

сіс ту аб умоў ле ную су му гро шай за апла ту. Па коль кі ўжо бы ла 

поз няя ноч, па цяр пе лая за сну ла на зад нім ся дзен ні.

Пры ехаў шы ў па трэб нае мес ца, так сіст раз бу дзіў клі ент ку і 

па чаў вы пра вадж ваць яе з ма шы ны. Увя заў шы ся ў кан флікт з 

кі роў цам, жан чы на зу сім за бы ла ся пра сваю сум ку, па кі ну тую ў 

ма шы не. Гэ тым і ска рыс таў ся зла мыс нік. У руч ной па кла жы ён 

знай шоў ма біль ны тэ ле фон, да ку мен ты і ка ша лёк з гра шы ма ў 

су ме 230 руб лёў. Апош нія і со та вы муж чы на за браў са бе, а вось 

да ку мен ты і сум ку фі гу рант вы кі нуў у ра ку. Па цяр пе лая ўспом ні ла 

пра рэ чы ра ні цай, пас ля ча го ад ра зу ж звяр ну ла ся ў мі лі цыю.

Як паз ней ста ла вя до ма, пры свое ныя гро шы муж чы на вы-

дат ка ваў на ўлас ныя па трэ бы, а ма біль ны тэ ле фон меў на мер 

пра даць, але яму пе ра шко дзі лі апе ра тыў ні кі. Фі гу рант за тры-

ма ны. Вя до ма, што ра ней ён ужо пры цяг ваў ся да кры мі наль най 

ад каз нас ці за кра дзеж і за ве да ма хлус лі вы да нос.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ра ман Ва сі люк 
пра во дзіць раз ві таль ны матч

Ле ген да бе ла рус ка га фут бо ла, рэ кард смен чэм-

пі я на ту Бе ла ру сі па за бі тых га лах, 40-га до вы Ра ман 

Ва сі люк пра вя дзе свой раз ві таль ны матч у скла дзе 

«Ды на ма-Брэст» су праць поль скай «Яге ло ніі» ў су-

бо ту, 7 ве рас ня. Даб ра чын ная су стрэ ча пач нец ца ў 

17.30 на АСК «Брэсц кі». Усе срод кі ад про да жу бі ле таў 

бу дуць пе ра лі ча ны Мі кі ту Па лу я но ві чу. 9 мая гэ та га 

го да хлоп чык тра піў у бя ду, пас ля ча го застаўся без 

част кі ле вай на гі. Цяж кая траў ма не зла ма ла ба я вы 

дух ма лень ка га фут ба ліс та. Ён, як і ра ней, пра цяг вае 

гу ляць і ра да вац ца пе ра мо гам сва ёй лю бі май ка ман-

ды. Пад тры маць ма лень ка га фут ба ліс та, а так са ма 

па ба чыць на по лі ад на го з най леп шых фор вар даў бе-

ла рус ка га фут бо ла, які ў па чат ку гэ та га го да аб' явіў аб 

за вяр шэн ні кар' е ры, мож на, на быў шы бі ле ты на сай це 

kvіtkі.by. Кошт на лю бое мес ца — тры руб лі.

Але на КРА ВЕЦ.

ГО РАД, ЯКІ ЛЮ БІЦЬ НАС ГО РАД, ЯКІ ЛЮ БІЦЬ НАС 
І ЯКІ ЛЮ БІМ МЫІ ЯКІ ЛЮ БІМ МЫ


