
Go∏´b ie

Ró˝norodnoÊç go∏´bi kurskich
Ar ty ku∏ na te mat go ∏´ bi kur skich na pi sa∏ dla „Wo lie ry” Igor Ru kin z Tam bo wa w Ro -

sji – prezes tambowieckiego zwiàzku hodowców go∏´bi. Wiel ki mi ∏o Ênik 
go ∏´ bi kurskich i ich ho dow ca od po ko leƒ. Je go wie dza na ich te mat jest ogrom na: od
dziec ka ob ser wo wa∏ ho dow l´ oj ca, a sam ho du je je od 30 lat, zna ho dow ców tej ra sy z ca -
∏ej Ro sji. Wszyst kie pu bli ko wa ne w tym ar ty ku le zdj´ cia po cho dzà z je go ho dow li. Za -
pra sza my do lek tu ry ar ty ku ∏u. Re dak cja.



W ca ∏ej hi sto rii go ∏´ biar stwa
w Ro sji wy ho do wa no po -

nad 100 ró˝ nych ras go ∏´ bi. W koƒ -
cu XIX wie ku ho dow cy z Kur ska
stwo rzy li no wà ra s´ go ∏´ bi – kur skie
tur ma ny. We d∏ug da nych hi sto rycz -
nych two rze nie tej ra sy za cz´ to z se -
lek cji miej sco wych tur ma nów i czy -

stych wo ro ne -
skich cze gra -
szy. Kur ski wy -
ró˝ nia si´
w s p a  n i a  ∏ y  m i
w∏a Êci wo Êcia -
mi lot ny mi.
Ce chu je go lot
stad ny. Go ∏´ -
bie pra wie pio -
no wo ucho dzà
w gó r´, a znaj -
du jàc tam po -
dmu chy wia -
tru, roz pro sto -

wu jà skrzy d∏a i prze cho dzà w lot
trze po czà cy. Go ∏´ bie jak by za mie ra -
jà w jed nym miej scu nad go ∏´b ni -
kiem, stop nio wo pod no szà si´ wy ̋ ej
i wy ̋ ej, cz´ sto osià ga jà wy so koÊç,
na któ rej zni ka jà z po la wi dze nia.
Sia da jà po wo li trze po czàc skrzy d∏a -
mi, pio no wo – tak jak i przy star cie.
La ta jà po 5-6 go dzin, a do brze przy -
go to wa ne jesz cze d∏u ̋ ej. Sà bar dzo
przy wià za ne do do mu i rzad ko gi nà.

W ra sie tej mo˝ na wy ró˝ niç kil ka ty -
pów eks te rie ro wych. Po ni ̋ ej scha rak -
te ry zu j´ naj wa˝ niej sze z nich.

I. Pierw szy wy ró˝ nia si´ du ̋ à okrà -
g∏à g∏o wà z bia ∏ym czo ∏em i cz´ sto
z bia ∏y mi po licz ka mi. Oczy ma jà pra -
wie czar ne, z bla dy mi, ˝ó∏ to -sza ry mi
ob wód ka mi. Dziób Êred niej d∏u go Êci,
do wol nie cien ki, ja sno cie li sty, nie kie -
dy przy ciem nio ny z wierz chu. Szy ja
Êred niej d∏u go Êci, prze cho dzi w sze ro -
kà, wy pu k∏à pier. Kor pus sil ny, zwar ty,
krót ki. No gi czer wo ne, Êred niej d∏u go -
Êci, nie opie rzo ne. Pió ra ma jà sztyw ne,
Êci Êle przy le ga jà ce do cia ∏a, b∏ysz czà -
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Sta do wy so ko na nie bie.

Pi´kno go∏´bi kurskich na niebie: bia∏e chmury -

bia∏e migoczàce koƒce skrzyde∏. Opadajace z lotu

stado m∏odych go∏´bi.



ce. Oprócz bia ∏ych do dat ków na g∏o -
wie, bia ∏e sà lot ki pierw sze go rz´ du
w licz bie 5-10. Bia ∏e pió ra wy st´ pu jà
te˝ cza sa mi pod dzio bem, na pod brzu -
szu, w oko li cy ste ku, pod ogo nem,
na ku prze i wÊród ste ró wek.

II. Go ∏´ bie dru gie go ty pu ma jà
nie wiel kà, wy pu k∏à g∏o w´ z krót -
kim, Êred niej gru bo Êci, ja snym
dzio bem. Naj cz´ Êciej ma jà ciem ne
czo ∏o oraz bia ∏e pla my za ocza mi.
Oczy w tym przy pad ku sà ciem no -
cy na mo no we. Je Êli jed nak oko li ce
oczu sà ciem ne, to naj cz´ Êciej go ∏´ -
bie ma jà oczy bia ∏e – „sre brzy ste”.

Cza sa mi ma jà oczy
nie stan dar do we lub
sà ró˝ no okie. Szy ja
u tych go ∏´ bi jest
nie znacz nie cieƒ sza,
jak by dys tyn go wa na,
do da je swo im

kszta∏ tem uro ku ca ∏e mu pta ko wi.
W nie któ rych li niach ho dow la nych
go ∏´ bie ma jà szy j´ wy gi´ tà, z lek -
kim pul so wa niem. Wy ci´ cie
pod gar d∏em szcze gól nie pi´k nie
jest ukszta∏ to wa ne u sa mic. Cia -
∏o pta ka jest lek ko wy d∏u ̋ o ne.
Wiel ko Êcià ust´ pu jà nie znacz nie
pta kom pierw sze go ty pu. Kor pus
po sa do wio ny ni sko. No gi czer wo ne,
nie opie rzo ne. Pa zur ki ja sno cie li ste.
U pie rze nie zwar te, cz´ sto z nie bie -
skim od cie niem i bez wy raê ne go
bla sku. Skrzy d∏a sze ro kie, lot ki
pierw szo rz´ do we bia ∏e, w licz bie 5-

7.
III. Dla go ∏´ bi jesz cze in ne go ty pu

cha rak te ry stycz ny jest sro czy ry su -
nek – ma jà one bia ∏e skrzy d∏a. G∏o wa
jest du ̋ a, ma syw na. Dziób gru by,
Êred niej d∏u go Êci, w ko lo rze ja sno cie -
li stym. Oczy naj cz´ Êciej ciem ne
z czer wo nym od cie niem. Szy ja bar -

dziej gru ba, prze cho dzi w sil nà, wy pu -
k∏à pier. Cia ∏o nie znacz nie wy d∏u ̋ o -
ne. No gi du ̋ e, nie opie rzo ne. Skrzy -
d∏a sze ro kie i d∏u gie, nie znacz nie
opusz czo ne po bo kach ogo na i si´ ga -
jà pra wie je go koƒ ca. Go ∏´ bie cz´ sto
ma jà bia ∏e czo ∏o, po licz ki i kra wa cik
na szyi.

Ry su nek i ko lor upie rze nia go ∏´ bi
kur skich mia∏ za wsze dru go rz´d ne
zna cze nie. Naj wa˝ niej szy jest lot. Ten
kto wi dzia∏ sta do na nie bie, wie ˝e ten
pi´k ny wi dok mo ̋ e za pie raç dech.
Trud no ode rwaç od nich oczy. Tak
i ja, b´ dàc jesz cze ch∏op cem, jak za -
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Lot go∏´bi m∏odych: pe∏en niepewnoÊci pierwszy lot ... a po treningach - „jestem or∏em“.

Go ∏àb kur ski bia ∏o skrzy d∏y, typ III.

Go ∏´ bie kur skie Igo ra Ru ki na, typ I.

Kur skie typ II, z wy gi´ tà szy jà, z pul so wa niem.



cza ro wa ny nie mo g∏em ode rwaç oczu
od sta da bia ∏o skrzy d∏ych pta ków. Wy -
da wa ∏o mi si´, ˝e w nie bie mi go czà
mo ty le.

Mi ∏oÊç do go ∏´ bi po pro stu odzie -
dzi czy ∏em. Pra wie wszy scy moi
przod ko wie zaj mo wa li si´ go ∏´ bia -
mi, a szcze gól nie mój oj ciec. Ju˝ 30
lat zaj mu j´ si´ kur ski mi, zjeê dzi -
∏em pra wie ca ∏à „ma tusz k´” Ro si -
j´, po zna ∏em si´ z wie lo ma ho -
dow ca mi tej ra sy. Wie le ra zy by -
wa ∏em w Kur sku – oj czyê nie ra sy.
Spo ty ka ∏em si´ z wie lo ma „ochot -
ni ka mi”- tak sie bie na zy wa jà tu
mi ∏o Êni cy go ∏´ bi. Roz ma wia jàc
z ni mi, zro zu mia ∏em, ˝e ka˝ dy ma
swo je spoj rze nie na t´ ra s´. Jed ni wi´ -
cej uwa gi zwra ca jà na eks te rier, ubar -
wie nie, dru dzy na w∏a Êci wo Êci lo tu.
Jest za sa da, ˝e go ∏´ bie o naj pi´k niej -
szej po sta wie naj cz´ Êciej ma jà naj -
prost szy lot. Wia do mo, pi´k no kur -
skie go go ∏´ bia jest w ca ∏ej oka za ∏o Êci,
gdy za wi sa on na Êred niej wy so ko Êci
i na bie ra pe∏ ni swo je go kszta∏ tu.
W po wie trzu go ∏àb po wi nien byç pe -
∏en, sze ro ki, bez prze Êwi tów. Kur skie
ma jà ró˝ ny wy mach skrzy de∏. Sà pta ki
o lo cie pro stym jak skow ro nek, mo ty -
lek, in ne ma jà lot bar dziej bo ga -
ty – wy rzu ca jà skrzy d∏a do przo du

nad g∏o w´, sto jàc
w tym cza sie na ogo -

nie jak go ∏àb sztor co wy
lub wr´cz wy gi na jà skrzy d∏a do we -
wnàtrz, jak go ∏àb sier pa sty. Trud no
od gad nàç styl lo tu, wy mach skrzy de∏
z sa mej bu do wy, czy po cho dze nia go -
∏´ bia. Dla te go ka˝ dy ptak po wi nien
byç spraw dzo ny na nie bie. Da lej mo˝ -
na po wie dzieç, ˝e jed ne ma jà skrzy -
d∏a ostro za koƒ czo ne, in ne za okrà glo -
ne. Ogon mo gà mieç p∏a ski lub dasz -
ko wa ty, wa˝ ne jed nak by dasz ko wa -
toÊç nie by ∏a zbyt wiel ka. Sà go ∏´ bie
o d∏u gich lub krót kich no gach. 

Oso bi Êcie naj bar dziej ce ni´ go ∏´ bie
ze skrzy d∏em wy gi´ tym jak u sier pa -
stych, ale nie ostrym i z dasz ko wa tym
ogo nem. Skrzy d∏o i ogon po win ny byç

bar dzo sze ro kie. Ta kie te˝ po win ny byç
w nich pió ra. Wa˝ ne, by koƒ ce skrzy de∏
si´ ga ∏y koƒ ca ogo na, wte dy go ∏àb w lo -
cie wy glà da pro por cjo nal nie i nie wi -
daç prze Êwi tów mi´ dzy ogo nem
a skrzy d∏a mi. Po do ba jà mi si´ go ∏´ bie

na krót kich no -
gach, z wy gi´ tà
szy jà, z pul so -
wa niem. Jed -
nak dla mnie
naj wa˝ niej szy
jest lot, naj wa˝ -

niej sze ja kie one sà w po wie trzu.
èle, je Êli go ∏àb hu la po nie bie, tzn. nie

stoi na miej scu. Po wi nien te˝ po wo li
opa daç z lo tu. Mo je go ∏´ bie wzno szà
si´ bez kr´ gów, a je Êli zda rzy si´ ina -
czej, to je usu wam z ho dow li. We d∏ug
mnie, du ̋ a ró˝ no rod noÊç ty pów kur -
skich go ∏´ bi wy ni ka z roz prze strze nie -
nia ra sy na wie le re gio nów Ro sji.
Na tak du ̋ ym ob sza rze wy st´ pu jà ró˝ -
ne ty py kli ma tu, ró˝ ne sà wia try, sil ne
i s∏a be. Na le ̋ y pa mi´ taç, ̋ e du ̋ e go go -
∏´ bia trud niej po de rwaç od mniej sze -
go. 

Ob cu jàc ze sta ry mi ho dow ca mi do -
wie dzia ∏em si´ du ̋ o in te re su jà ce go
o ra sie. ˚al, ˝e jest ich co raz mniej.
Du ̋ o s∏y sza ∏em jak ura to wa no t´ ra -
s´ od za g∏a dy w cza sie woj ny. Lu dzie,
ry zy ku jàc swo im ˝y ciem, ukry wa li go -
∏´ bie pod pie cem, w piw ni cy, gdzie
si´ da ∏o. Nie daw no roz ma wia ∏em
z jed nym ze sta rych ho dow ców, na zy -
wa si´ Pie czon kin i ma 82 la ta. Za da -
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Go ∏´ bie z Kur ska wy ró˝ nia jà si´ sze ro kim i d∏u gim skrzy d∏em, si´ ga jà cym koƒ ca ogo na, oczy ma jà du ̋ e,

g∏o w´ sze ro kà, pierÊ du ̋ à, no gi ni skie. Naj wa˝ niej szy jest ich bar dzo ∏ad ny lot: bar dzo moc ny wy mach

skrzy de∏, któ ry „idzie jak by pa chà”. Nie któ re na bie ra jà wy so ko Êci i znaj du jàc od po wied ni wiatr, za wi sa -

jà w miej scu, roz po Êcie ra jà sze ro ko ogon, a skrzy d∏a wy rzu ca jà do przo du. In ne wzno szà si´ pio no wo, jak -

by sta ∏y w miej scu i klasz czà skrzy d∏a mi. Jed ne i dru gie sà bar dzo pi´k ne.

Ulu bio ny typ go ∏´ bi au to ra: moc ny wy mach

d∏u gich skrzy de∏ do przodu, ogon i ste rów ki

bar dzo sze ro kie.
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Kur skie po cho dzà ce z Jel ca po -

sia da jà lot pro sty (skow ro nek),

ale ma jà do brà bar w´ i do pra co -

wa ny ry su nek. Ma jà gru bà g∏o -

w´, Êred ni dziób, krót sze skrzy -

d∏a oraz wy jàt ko wo sztyw ne lot ki

i ste rów ki.

Go ∏´ bie z Li piec ka. Ma jà lot pro sty (skow ro nek). Ma jà do brà bar w´ i bar dziej do pra co wa ny ry su nek (bia ∏e czo ∏o i bia ∏e lot ki). Sà mniej sze, krót sze. Ma jà mniej -

szà g∏o w´, sze ro kà pierÊ. 

Go ∏´ bie sta rych krwi z Kur ska, z ho dow li Bie ∏o zio ro wa i ¸a mo wa. Go ∏´ bie sta rych krwi cz´ sto po sia da jà przy ciem nio ny dziób, ciem ne lot ki prze pla ta ne bia ∏y -

mi oraz po je dyn cze bia ∏e pió ra w ogo nie.

Go ∏àb jed no li cie czar ny. Rzad ko spo ty ka ny i

nie zwy kle ce nio ny w Kur sku.

Go ∏´ bie kur skie z ró˝ nych oÊrod ków ho dow la nych



∏em mu py ta nie – „czy mo˝ na jesz cze
zna leêç go ∏´ bie sta rych krwi?” Od -
po wie dzia∏ – „uszli sta ri ki,
usz∏a i pti ca. Pro sto mo˝ na po wie -
dzieç – nie prze strze gasz za sad ho -
dow li, to pro wa dzisz do utra ty tych
pta ków. I tak zro bio no. W ho dow li
go ∏´ bi jest pod sta wo wa za sa da – po -
p´ dzisz za bar wà, ry sun kiem, stra cisz
lot. Ta ka jest przy czy na za ni ku le -
gen dar nych go ∏´ bi sta rych krwi. DziÊ
po zo sta ∏y po je dyn cze osob ni ki”.
Uda ∏o mi si´ od na leêç go ∏´ bie sta -
rych krwi, któ re ho do wa∏ jesz cze W.
W. Bie ∏o zio row, a póê niej E. I. ¸a -
mow. Pta ki s∏y n´ ∏y z nie zwy k∏e go lo -
tu z bo ga tym wy ma chem skrzy d∏a.
Do dat ko wo ma jà cie ka wà po sta w´.
Chcia∏ bym tym ho dow com z∏o ̋ yç
ho∏d. Wnie Êli oni ogrom ny wk∏ad
w ura to wa nie ra sy. 

Kur skie wcià˝ zdo by wa jà du ̋ à
po pu lar noÊç. Ma to te˝ ujem ny
wp∏yw na stan tej ra sy. Wie lu ho -
dow ców, w tym te˝ w Kur sku na sta -
wi ∏o si´ na ko mer cyj ny cel ho dow li,
pro du ku jàc cz´ sto tyl ko ∏ad ne pta ki
dla ryn ku.

Igor Ru kin, Ro sja
Tel. 00707 527 316 43
e -ma il:
isan -xa zi@ram bler.ru
T∏u ma czy∏ Bog dan Przy stu pa
Fot. au to ra
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Igor Ru kin ze swo imi go ∏´ bia mi. „Mi ∏oÊç do go ∏´ bi po pro stu odzie dzi czy ∏em. Pra wie wszy scy moi przod ko wie zaj mo wa li si´ go ∏´ bia mi, a szcze gól nie mój oj -

ciec. Ju˝ 30 lat zaj mu j´ si´ kur ski mi”.

äÛÒÍËÂ (ËÁÎÓÊÂÌËÂ)
Ç ÍÓÌˆÂ 19 ‚ÂÍ‡ ÍÛÒÍËÏË Î˛·ËÚÂÎflÏË ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÌÓ‚‡fl ÔÓÓ‰‡ „ÓÎÛ·ÂÈ

– ÍÛÒÍËÂ ÚÛÏ‡Ì˚. ùÚ‡ ÔÓÓ‰‡ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚ÏË ÎfiÚÌ˚ÏË
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË. èÓÎfiÚ ÍÛÒÍËı Ó·˚˜ÌÓ „ÛÔÔÓ‚ÓÈ, 

„ÓÎÛ·Ë ÔÓ˜ÚË ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ ÛıÓ‰flÚ ‚‚Âı Ë Ì‡ıÓ‰fl ÔÓÚÓÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡
‡ÒÍ˚‚‡flÒ¸ ÔÂÂıÓ‰flÚ ‚ ÚÂÔÂ˘Û˘ËÈ ÔÓÎfiÚ. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÓÌË ÔÓ‰ÌËÏ‡˛ÚÒfl
‚Òfi ‚˚¯Â Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÒÍ˚‚‡˛ÚÒfl ËÁ ÔÓÎfl ÁÂÌËfl. äÛÒÍËÂ Ô‡flÚ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÔÓ
5 – 6 ˜‡ÒÓ‚, ‡ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â „ÓÎÛ·Ë Â˘fi ‰ÓÎ¸¯Â. éÌË Ó˜ÂÌ¸
ÔË‚flÁ‡Ì˚ Í ‰ÓÏÛ Ë Ó˜ÂÌ¸ Â‰ÍÓ ÚÂfl˛ÚÒfl.

ùÚ‡ ÔÓÓ‰‡ ·˚‚‡ÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÚËÔÓ‚. ì „ÓÎÛ·ÂÈ ÔÂ‚Ó„Ó ÚËÔ‡ ·ÓÎ¸¯‡fl
ÍÛ„Î‡fl „ÓÎÓ‚‡ Ò ·ÂÎ˚Ï Î·ÓÏ, ÚfiÏÌ˚Â „Î‡Á‡ Ò ·ÎÂ‰Ì˚ÏË ‚ÂÍ‡ÏË. äÎ˛‚ ÒÂ‰ÌÂÈ
‰ÎËÌ˚, ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÓÌÍËÈ, ÚÂÎÂÒÌ˚È. òÂfl ÒÂ‰ÌÂÈ ‰ÎËÌ˚, ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚
¯ËÓÍÛ˛, ‚˚ÔÛÍÎÛ˛ „Û‰¸. äÓÔÛÒ ÒËÎ¸Ì˚È, ÔÎÓÚÌ˚È, ÍÓÓÚÍËÈ. çÓ„Ë Í‡ÒÌ˚Â,
ÒÂ‰ÌÂÈ ‰ÎËÌ˚, ÌÂÓÔÂfiÌÌ˚Â. èÂÓ ÊfiÒÚÍÓÂ,  ÔÎÓÚÌÓ ÔËÎÂ„‡˛˘ÂÂ Í ÚÂÎÛ,
„ÎflÌˆÂ‚ÓÂ. Ç Í‡Ê‰ÓÏ Í˚ÎÂ 5 – 10 Ï‡ıÓ‚˚ı ÔÂ¸Â‚ ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓfl‰Í‡ ·ÂÎ˚Â.

ì „ÓÎÛ·ÂÈ ‚ÚÓÓ„Ó ÚËÔ‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl ‚˚ÔÛÍÎ‡fl „ÓÎÓ‚‡ Ò ÍÓÓÚÍËÏ, ÒÂ‰ÌÂÈ
ÚÓÎ˘ËÌ˚ ÍÎ˛‚ÓÏ. èÚËˆ˚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ˜ÂÌÓÎÓ·˚Â, Û ÌËı ˜‡ÒÚÓ
‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ÓÚÏÂÚËÌ˚ Á‡ ÚfiÏÌ˚ÏË  „Î‡Á‡ÏË. ÖÒÎË ÊÂ ÓÔÂÂÌËÂ ‚ÓÍÛ„ „Î‡Á
˜fiÌÓÂ, Ó·˚˜ÌÓ „ÓÎÛ·Ë ËÏÂ˛Ú ·ÂÎ˚Â «ÒÂÂ·ËÒÚ˚Â» „Î‡Á‡. òÂfl Û „ÓÎÛ·ÂÈ
˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÓÌ¸¯Â, ËÁfl˘ÌÂÂ. íÂÎÓ Û ÔÚËˆ ÒÎÂ„Í‡ ‚˚ÚflÌÛÚÓÂ. èÓ
‡ÁÏÂ‡Ï ÓÌË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÒÚÛÔ‡˛Ú „ÓÎÛ·flÏ ÔÂ‚Ó„Ó ÚËÔ‡. äÓÔÛÒ ÌËÁÍÓ
ÔÓÒ‡ÊÂÌÌ˚È. éÔÂÂÌËÂ ÔÎÓÚÌÓÂ, ˜‡ÒÚÓ Ò ÒËÌÂ‚‡Ú˚Ï ÓÚÎË‚ÓÏ, ÌÓ ·ÂÁ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó
„ÎflÌˆ‡.  ä˚Î¸fl ¯ËÓÍËÂ, ÔÂ¸fl ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓfl‰Í‡ ( 5 – 7 ) ·ÂÎ˚Â.

ÑÎfl „ÓÎÛ·ÂÈ ÚÂÚ¸Â‚Ó ÚËÔ‡ ı‡‡ÍÚÂÂÌ ÒÓÓ˜ËÈ ËÒÛÌÓÍ ÓÔÂÂÌËfl.  èÚËˆ˚
Ò ÍÛÔÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÓÈ. äÎ˛‚ ÚÓÎÒÚ˚È, ÒÂ‰ÌÂÈ ‰ÎËÌ˚. ÉÎ‡Á‡ ÚfiÏÌ˚Â. òÂfl ·ÓÎÂÂ
ÚÓÎÒÚ‡fl, ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ÒËÎ¸ÌÛ˛ „Û‰¸. íÂÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Û‰ÎÂÌfiÌÓÂ. ä˚Î¸fl
¯ËÓÍËÂ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â, ÒÎÂ„Í‡ ÔËÒÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ÔÓ ÒÚÓÓÌ‡Ï Ë ‰ÓÒÚ‡˛Ú ÍÓÌ¸ˆ‡
ı‚ÓÒÚ‡ . éÌË ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡˛Ú Ò ·ÂÎ˚Ï  Î·ÓÏ, ˘ÂÍ‡ÏË, Ï‡ÌË¯ÍÓÈ Ì‡ ¯ÂÂ.

çÓ ËÒÛÌÓÍ Ë ˆ‚ÂÚ ÓÔÂÂÌËfl ÍÛÒÍËı „ÓÎÛ·ÂÈ ËÏÂÂÚ ‚ÚÓÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, „Î‡‚Ì˚Ï ‚Ó ‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌÌ‡ ·˚Î ÔÓÎfiÚ. íÓÚ, ÍÚÓ ‚Ë‰ÂÎ ‚ ÌÂ·Â ˝ÚËı
ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı ÔÚËˆ, ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÚ Í‡ÒÓÚ˚ ÔÓÎfiÚ‡ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ‰Ûı.

ã˛·Ó‚¸ Í „ÓÎÛ·flÏ ÏÌÂ ÔÂÂ‰‡Î‡Ò¸ ÔÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Û. èÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÏÓË
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ „ÓÎÛ·flÏË, ÌÓ „Î‡‚ÌÓÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÓÚÂˆ. ìÊÂ 30 ÎÂÚ
Í‡Í fl Á‡ÌËÏ‡˛Ò¸ ÍÛÒÍËÏË. Ç äÛÒÍÂ, fl ÛÁÌ‡Î,  Í‡Í ÒÓı‡ÌflÎ‡Ò¸ ˝Ú‡ ÔÓÓ‰‡,
ÍÓ„‰‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ Î˛‰Ë, ËÒÍÛfl Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌ¸˛, ÔflÚ‡ÎË „ÓÎÛ·ÂÈ ÔÓ‰
ÔÂ˜Í‡ÏË, ‚ ÔÓ‰‚‡Î‡ı, „‰Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÊÌÓ. é·˘‡flÒ¸ ÒÓ ÒÚ‡ÂÈ¯ËÏË
„ÓÎÛ·Â‚Ó‰‡ÏË ÛÁÌ‡fi¯¸ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó Ó ÔÓÓ‰Â. Ü‡Î¸, ˜ÚÓ Ëı ÓÒÚ‡fiÚÒfl
‚Òfi ÏÂÌ¸¯Â. Ç Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÏÌÂ ·˚ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÓÚ‰‡Ú¸ ‰‡Ì¸ Ô‡ÏflÚË Ë Û‚‡ÊÂÌËfl
ÅÂÎÓÁfiÓ‚Û Ç.Ç, ã‡ÏÓ‚Û Ö.à. ùÚÓ ÚÂ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÌÂÒÎË Ó„ÓÏÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚
ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ÔÓÓ‰˚.

à„Ó¸ êÛÍËÌ


