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У су бо ту, ка лі амаль 
увесь свет пры гад ваў 
99-ю га да ві ну з за кан чэн-
ня Пер шай су свет най, у 
ма лень кай вё сач цы За-
брод дзе Ві лей ска га ра ё-
на, якая, між ін шым, раз-
мя шча ец ца на бы лой лі ніі 
фрон ту, ад бы ла ся ак цыя 
па мя ці ах вяр уз бро е на га 
кан флік ту, што аба рваў 
жыц ці амаль 10 міль ё наў 
ча ла век...

Ужо ка то ры год 11 ліс та па-
да ў вёс цы-му зеі, якая ста ла 
ім дзя ку ю чы на ма ган ням сям'і 
Ці то ві чаў, збі ра юц ца гра мад-
скія дзея чы, гіс то ры кі, рэ кан-
струк та ры, прос та не абы яка-
выя да па дзей ве ка вой даў ні-
ны лю дзі.

Тра ды цый на га аў та пра бе гу 

па мес цах па ха ван няў сё ле та 

не бы ло: пра доб ра ўпа рад ка-

ван не мо гі лак лаў рэ ат прэ міі 

Прэ зі дэн та «За ду хоў нае ад-

ра джэн не» Ба рыс Ці то віч і яго 

жон ка Ва лян ці на Пят роў на 

па кла па ці лі ся за га дзя. За ду-

шы ах вяр Пер шай су свет най 

усе пры сут ныя па ма лі лі ся тут 

жа — ка ля Ба ры са-Глеб скай 
кап ліч кі.

Да па дзей ста га до вай даў-
ні ны ўда ло ся пры чы ніц ца пад-
час маш таб най рэ кан струк цыі 
бою, які ад быў ся на гэ тай зям лі 
во сен ню 1915 го да. З абод вух 
ба коў «зма га ла ся» не толь кі 
пя хо та: на па зі цыі вый шла 
і ка ва ле рыя. «Па ра не ным» 
аказ ваў да па мо гу са ні тар ны 
ба таль ён. Больш як 60 рэ кан-
 струк та рам з Бе ла ру сі, Ра сіі 

і Укра і ны ўда ло ся пе ра даць ат-
мас фе ру Ві лен скай апе ра цыі, 

якая ўвай шла ў гіс то рыю і як 

Свян цян скі пра рыў.

— Увесь свет па мя тае тую 

вай ну, бо са праў ды гэ та бы ла 

тра ге дыя гла баль на га маш та-

бу, — пе ра ка на ны аў тар кніг 

па тэ ме Пер шай су свет най 

вай ны, ка лек цы я нер Ула дзі-

мір БАГ ДА НАЎ.

Сім ва ліч на, што ў гэ ты 

дзень прэ зен та ва лі і кні гу, якая 

ўба чы ла свет у Вы да вец кім 

до ме «Звяз да». На ша га зе та 

не раз пі са ла пра твор чы тан-

дэм ка лек цы я не раў Ула дзі мі-

ра Лі ха дзе да ва і Ула дзі мі ра 

Пяф ці е ва, а так са ма док та ра 

цар коў най гіс то рыі Гар дзея 

Шчаг ло ва, ін та рэ сы якіх су-

па лі і вы лі лі ся ў грун тоў нае 

вы дан не — уні каль ную кні гу 
аб вы то ках бе ла рус кай ар міі. 
Фі ла кар тыч нае да сле да ван не 
«Па лі гон. Гіс то рыя Ско бе леў-
ска га ва ен на га ла ге ра» па бы-

ва ла і тут, у вёс цы-му зеі, якая 
ашчад на за хоў вае па мяць аб 
па дзе ях Пер шай су свет най.

А су вязь з гэ тым тра гіч ным 

для гіс то рыі ўся го ча ла вец тва 

пе ры я дам у Ско бе леў ска га ла-

ге ра са мая шчыль ная. Ня гле-

дзя чы на тое, што з мо ман ту 

свай го за сна ван ня (а бы ло 

тое ў 1892 го дзе) па лі гон ка ля 

Ба ра на ві чаў на ле жаў вой скам 

цар скай ар міі, у га ды Пер шай 

су свет най вай ны ла гер, які 

з'яў ляў ся вы дат най ба зай для 

ба я вой пад рых тоў кі, пры гля-

нуў ся нем цам.

Ужо ў між ва ен ны пе ры яд 

гэ тая тэ ры то рыя зна хо дзі-

ла ся пад Поль шчай: тут быў 

поль скі вай ско вы па лі гон, які 

пад час Дру гой су свет най вай-
ны пе ра ўтва рыў ся ў кан цэнт-
ра цый на-пра цоў ны ла гер для 
са вец кіх гра ма дзян. Пас ля Вя-
лі кай Ай чын най па лі гон на быў 
агуль на са юз нае зна чэн не. Ця-
пер ён на ле жыць на шай ар міі 

і на зы ва ец ца 230-м агуль на-
вай ско вым па лі го нам Уз бро-
е ных Сіл, больш вя до мы як 
Абуз-Ляс ноў скі.

Ідэя рас ка заць пра гіс то рыю 
Ско бе леў ска га ла ге ра ўзнік ла 
не вы пад ко ва. Збі ра ю чы ста-
рыя фо та здым кі і паш тоў кі, 
вя до мы ка лек цы я нер, лаў рэ ат 
прэ міі Прэ зі дэн та «За ду хоў-
нае ад ра джэн не» Ула дзі мір 
Лі ха дзе даў за ўва жыў да во лі 
рэд кія і ма ла вя до мыя вы явы. 
Пры да лей шым вы ву чэн ні ён 
да ве даў ся, што на іх ад люст ра-
ва ны Ско бе леў скі ла гер, які да 
ня даў ня га ча су быў амаль не 
да сле да ва ны гіс то ры ка мі.

Ця пер у ка лек цыі Ула дзі мі-
ра Лі ха дзе да ва — больш як 
100 фо та здым каў з ві да мі па лі-
го на. Гэ тыя экс клю зіў ныя кад-
ры, а так са ма не менш ці ка выя 
ар хіў ныя ма тэ ры я лы, зной дзе-
ныя ка лек цы я не рам Ула дзі мі-
рам Пяф ці е вым і док та рам 
цар коў най гіс то рыі Гар дзе ем 
Шчаг ло вым, і ўвай шлі ў кні гу, 
пры све ча ную гіс то рыі Ско бе-
леў ска га ла ге ра, які ці ка вы не 
толь кі сва ім ва ен ным пры зна-
чэн нем. У да рэ ва лю цый ны час 
ён уяў ляў са бой не прос та па-
лі гон для ма неў раў і ву чэн няў: 
гэ та быў жы лы ла гер са скла-
да най інф ра струк ту рай. Аб 
чым свед чаць фо та здым кі, на 
якіх у тым лі ку ад люст ра ва ны 
шы коў ныя бу дын кі афі цэр скіх 
збор няў, царк ва, у якой ра зам 
з вай скоў ца мі ма лі лі ся жы ха-
ры на ва коль ных вё сак.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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НА СТА ГОД ДЗЕ Ў МІ НУ ЛАЕ
Як на Ві лей шчы не ўша на ва лі па мяць ах вяр Пер шай су свет най вай ны
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(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Да стар ту мат ча з вус наў ка пі-
та на Эду ар да Дуб ро ва пра гу ча-
ла: «Прос та так ад сюль не па е-
дзе ні хто». Так і атры ма ла ся. Без 
ба раць бы не абы шоў ся ні адзін 
ро зыг рыш, ні адзін гейм і тым 
больш сэт. На ад ной з пер шых 
прэс-кан фе рэн цый лі дар на шай 
збор най Ары на Са ба лен ка ска-
за ла: «Фі нал — гэ та, вя до ма, вы-
дат на, але мы хо чам боль ша га». 
Боль ша га ха це лі ўсе — спарт-
сме ны, трэ не ры, жур на ліс ты, 
ба лель шчы кі.

У пер шы дзень ка ман ды аб-
мя ня лі ся пе ра мо га мі (Ко ка Ван-
дэ ве гэ бы ла мац ней шая за Аляк санд ру 
Са сно віч, а Ары на Са ба лен ка пе ра маг ла 
Сло ан Сты венс), лік 1:1 толь кі ўзмац ніў 
інт ры гу. На тры бу нах «Чы жоў ка-Арэ ны» 
па на ва ла цу доў ная ат мас фе ра, бе ла-
рус кія ама та ры спор ту як ні ко лі цёп ла 
пад трым лі ва лі дзяў чат. Вя лі кі ан ту раж 
і вы со кі ўзро вень ар га ні за цыі ад зна чы лі 
на ват і са мі аме ры кан кі, прад стаў ні цы 
са май тэ ніс най дзяр жа вы све ту.

— Ад чу ван ні прос та ней ма вер ныя! 
Ня ма слоў! Прос та ней ма вер ныя, — за-
хап ля ла ся Ко ка Ван дэ ве гэ. — Так, ад-
чу ваў ся ціск з бо ку бе ла рус кіх ба лель-
шчы каў, але я ўсё роў на атрым лі ва ла 
аса ло ду ад кож на га мо ман ту. Зма га ла-
ся су праць усёй пуб лі кі.

На мат чы пры сут ні ча ла шмат вя до-
мых лю дзей, ме дый ных асоб, спарт сме-
наў, а так са ма Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-
ка шэн ка. Пе рад стар там пер ша га гуль-
ня во га дня кі раў нік дзяр жа вы су стрэў ся 
са спарт смен ка мі і па жа даў ім пос пе ху, 
а паз ней ад бы ла ся су стрэ ча Аляк санд ра 
Ры го ра ві ча з прэ зі дэн там Між на род най 
фе дэ ра цыі тэ ні са Дэ ві дам Ха гер ці.

Прэ зі дэнт ад зна чыў вя лі кі на пал ба-
раць бы і на пру жа насць спа бор ніц тваў. 
«Цвёр да вам абя цаю як кі раў ні кам між-
на род на га тэ ні са, еў ра пей ска га, ра сій-
ска га, ве лі зар ным ама та рам тэ ні са, што 
мы хут ка, у край нім вы пад ку ў жа но чым 
тэ ні се, пра ся бе гуч на за явім, — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Спа дзя ю ся, 
яшчэ і Аза ран ка сваё сло ва ска жа».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што та кая 
буй ная па дзея дасць штур шок раз віц-

цю тэ ні са ў Бе ла ру сі і ста не доб рым 
сты му лам для пад рас та ю чых тэ ні сіс-
таў. «Ды і на ша ка ман да яшчэ зу сім 
ма ла дая, ня во пыт ная, та му гэ та так-
са ма во пыт», — за ўва жыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

На су стрэ чы, акра мя Дэ ві да Ха гер-
ці, пры сут ні ча лі стар шы ня Бе ла рус кай 
тэ ніс най фе дэ ра цыі Сяр гей Ця це рын, 
прэ зі дэнт Тэ ніс най аса цы я цыі ЗША Кат-
ры на Адамс, прэ зі дэнт Фе дэ ра цыі тэ ні са 
Фран цыі Бер нард Гва дзі чэ лі, прэ зі дэнт 
Фе дэ ра цыі тэ ні са Ра сіі Ша міль Тар пі-
шчаў, прэ зі дэнт Еў ра пей скай тэ ніс най 
фе дэ ра цыі, стар шы ня апя кун скай ра ды 
Фе дэ ра цыі тэ ні са Ра сіі Ула дзі мір Дзміт-
ры еў і прэ зі дэнт Аса цы я цыі між на род-
ных фе дэ ра цый лет ніх алім пій скіх ві даў 
спор ту Фран чэс ка Ры чы-Бі ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў 
спар тыў ным функ цы я не рам за пры езд 
у Бе ла русь, ад зна чыў шы, што іх ві зіт 
стаў доб рай маг чы мас цю аб мер ка ваць 
ак ту аль ныя спар тыў ныя тэ мы, у пры ват-
нас ці раз віц цё тэ ні са.

У дру гі гуль ня вы дзень Ары на Са ба-
лен ка прай гра ла дзе ю чай чэм пі ён цы US 
Ореn Ко ка Ван дэ ве гэ, а Аляк санд ра Са-
сно віч ва ўпар тай ба раць бе пе рай гра ла 
Сло ан Сты венс.

Та кім чы нам, фі нал атры маў ся па-
са праўд на му паў на вар тас ным з гуль ня-
во га пунк ту гле джан ня, ама та ры тэ ні са 
ўба чы лі ўсе пяць маг чы мых су стрэч. Пе-
рад вы ра шаль ным пар ным па ядын кам 
ка пі та ны ка ман даў зра бі лі апе ра тыў ныя 
за ме ны, Эду ард Дуб роў за явіў Са сно віч 

і Са ба лен ку, пас ля ней ма вер на га 
адзі ноч на га мат ча ў Аляк санд -
ры бы ло ўся го паў га дзі ны на ад-
па чы нак. Аме ры кан кі ў па ру да 
Ко ка Ван дэ ве гэ вы пус ці лі Шэл бі 
Ро джэрс. У пер шым сэ це ўсё вы-
ра шыў адзін брэйк у вы ка нан ні 
гас цей, у дру гім на шы дзяў ча ты 
на ват вя лі ў лі ку, але ча гось ці не 
ха пі ла.

— Гэ та наш пер шы су мес ны 
матч з Ары най. Бы ло ня прос та, 
ад нак вя лі кі дзя куй ёй, у нас сфар-
мі ра ва ла ся доб рая ка ман да. Усе 
мат чы атры ма лі ся на пру жа ны мі па 
на па ле, бо са пер ні цы бы лі ня прос-
тыя. У тым лі ку — і на па пя рэд ніх 
ста ды ях. Тым не менш матч за ты-

 тул — гэ та неш та асаб лі вае па на па ле, — 
рас ка за ла Аляк санд ра Са сно віч.

— Вя лі кі дзя куй дзяў ча там! За час, 
што я зна хо джу ся ў ро лі ка пі та на, — па-
чы на ю чы з мат ча су праць Ка на ды, мы 
ста лі ад ной сям' ёй. Вя лі кі дзя куй усім 
чле нам ка ман ды — трэ не рам і спа рынг-
парт нё рам, дак та рам і ма са жыс там, якія 
да па ма га лі нам увесь гэ ты час. Ду маю, 
што ка ман ду ча кае доб рая бу ду чы ня. 
Ад мат ча да мат ча мы су стра ка лі ся з 
усё больш моц ны мі са пер ні ка мі і фі нал, 
лі чу, згу ля лі год на. Як вы па мя та е це, 
ка лі ЗША і Бе ла русь су стра ка лі ся мі ну-
лы раз, то лік быў 5:0 на ка рысць аме-
ры ка нак. Ця пер 3:2. Гэ та доб ры вы нік. 
Ба лель шчы кі ўба чы лі пры го жую гуль ню 
сва ёй ка ман ды і не за ста лі ся рас ча ра-
ва ны мі, а, на ад ва рот, па кі да лі ста ды ён з 
па чуц цём, што да лей у нас бу дзе толь кі 
«зо ла та». Я лі чу, што наш фі нал — не 
па ра жэн не, а пос пех, — пра ка мен та ваў 
Эду ард Дуб роў.

Зда ец ца, ба лель шчы кі са праў ды 
за ста лі ся за да во ле ныя та кім тэ ні сам, 
на пры кан цы пад гу кі ма ляў ні чай і гуч-
най цы ры мо ніі ўзна га родж ван ня дзесь ці 
пра гу ча ла: «Ка лі б усе на шы спарт сме-
ны зма га лі ся так, як гэ тыя дзяў ча ты».

Вя лі кі ка манд ны тэ ніс бя рэ не вя лі кую 
паў зу, але ўжо ў лю тым 2018-га на шы 
спарт смен кі зноў пач нуць ба раць бу за 
тра фей. У пер шым мат чы но ва га ро-
зыг ры шу Куб ка Фе дэ ра цыі бе ла рус кі 
згу ля юць з нем ка мі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by

Арына СА БА ЛЕН КА і Аляксандра СА СНО ВІЧ.

ТА КІ ФІ НАЛ — НЕ ПА РА ЖЭН НЕ, А ПОС ПЕХТА КІ ФІ НАЛ — НЕ ПА РА ЖЭН НЕ, А ПОС ПЕХ
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Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец
ОДО «НП-Сервис», г. Минск, ул. Героев 120-й дивизии, 
15-81

Предмет аукциона

Лот №1 

Объекты, реализуемые одним лотом, расположены по адресу: 
г. Гомель, ул. Могилевская, 7

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Административно-
бытовой корпус

Здание административно-
хозяйственное

547,2 кв. м 350/C-49237

Склад из кон-
струкций ГДР

Здание неустановленного 
назначения

1064,9 кв. м 350/C-49235

Сведения о зе-
мельном участке

Предоставлен продавцу на праве постоянного пользо-
вания общей площадью 0,5669 га

Начальная цена с учетом НДС в эквиваленте 677 082 долларов США 
(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату проведения оплаты)

Лот №2 

Объекты, реализуемые одним лотом, расположены по адресу: 
г. Могилев, ул. Строителей, 8а

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Мастерские, склад 
со столяркой

Здание мастерских, 
склада со столяркой

356 кв. м 700/C-2743

Административное 
здание со складом

Здание нежилое 1628,4 кв. м 700/C-3449

Склад Здание склада 36 кв. м 700/C-2748

Склад аммиака Здание склада аммиака 38 кв. м 700/C-2747

Склад ГСМ Здание склада ГСМ 7 кв. м 700/C-2746

Склад с уборной Здание склада 62,1 кв. м 700/C-2744

Гаражи 
со складом

Здание специализирован-
ное для ремонта и тех-

нического обслуживания 
автомобилей

173 кв. м 700/C-2745

Сведения о зе-
мельном участке

Предоставлен продавцу на праве постоянного поль-
зования общей площадью 1,6988 га; на 0,0540 га зе-
мельного участка предусмотрено временное занятие 
под строительство РУП «Белтелеком» подземных ка-
бельных линий связи в течение 8 месяцев (согласно 
уведомлению от 16.10.2017 №7074 «Проектный ин-
ститут МОГИЛЕВГИПРОЗЕМ»). О начале проведения 
строительных работ РУП «Белтелеком» сообщит до-
полнительно

Начальная цена без учета НДС в эквиваленте 1 242 270 долларов США 
(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату проведения оплаты)

Лот №3 

Объекты, реализуемые одним лотом, расположены по адресу: г. Гродно, 
ст. Лососно, д. 28

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Склад №4

Здание специализиро-
ванное складов, торговых 

баз, баз материально-
технического снабжения, 

хранилищ

1060 кв. м 400/C-453

Сведения о зе-
мельном участке

Предоставлен продавцу на праве постоянного пользо-
вания общей площадью 0,2927 га

Начальная цена с учетом НДС в эквиваленте 572 400 долларов США (рас-
чет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату проведения оплаты)

Обременения
Все лоты обременены договорами залога (ипотека, 
правообладатель ОАО «Белгазпромбанк»). Лот №2 
также обременен договорами аренды

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских ру-
блях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долла-
рах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – 
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11),  
БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 
УНП 191021390

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после согласования отчуждения предметов аукциона с ОАО 
«Белгазпромбанк» в связи с наличием обременения в пользу ОАО «Белгаз-
промбанк» (ипотека)

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения  

аукциона

19.12.2017 в 11.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

15.12.2017 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

ПРА КО ЛА СА — ІЗ НОЎ
Ад ным з па да рун каў да 135-год дзя з дня на ра джэн ня 

на род на га пес ня ра Яку ба Ко ла са з'яў ля ец ца і кні га 

кан ды да та фі ла ла гіч ных на вук Ана то ля Тра фім чы ка 

«Ко лас зям лі бе ла рус кай».

Су пра цоў нік Ін сты ту та лі та ра ту раз наў ства імя Ян кі Ку па лы 

На цы я наль най ака дэ міі на вук раз гля дае жыц цё, твор часць 

кла сі ка з па зі цый сён няш ня га дня. Без умоў на, грун там з'яў-

ля юц ца зда быт кі на ву коў цаў-па пя рэд ні каў, тое, што ўжо доб-

ра і ра ней бы ло зна ё мае ці каў на му чы та чу. Але лі та раль на 

кож ным ар ты ку лам ву чо ны, аў тар «Ко ла са зям лі бе ла рус кай» 

да каз вае, што прад мет ко ла саз наў ства і сён ня з'яў ля ец ца 

жы вой на ву кай, цес на звя за ны з прак тыч ным жыц цём і па тра-

буе, не су мнен на, да лей ша га раз віц ця. Да рэ чы, на пі са на кні га 

жы вой мо вай, усе раз дзе лы чы та юц ца лёг ка і ня зму ша на.

Кні га Ана то ля Тра фім чы ка па ба чы ла свет у се рыі «На ву-

коў цы — шко ле» вы да вец тва «На род ная асве та» і ад ра са ва на 

най перш на стаў ні кам агуль на аду ка цый най шко лы, а так са-

ма — сту дэн там фі ла ла гіч ных фа куль тэ таў, якія вы ра шы лі 

звя заць свой лёс з вы кла дан нем род най лі та ра ту ры, яе вы-

ву чэн нем і асэн са ван нем. Вель мі ці ка вым уяў ля ец ца апош ні 

з раз дзе лаў кні гі — «Вось так і чу еш, што й да ро га ця пер 

па слуш на во лі Бо га. Якуб Ко лас і рэ лі гія». У ім — два ар ты-

ку лы: «Рэ лі гія ў жыц ці Кан стан ці на Міц ке ві ча» і «Рэ лі гій ныя 

ма ты вы ў твор час ці Яку ба Ко ла са».

Вы да дзе ная не вя лі кім на кла дам, кні га «Ко лас зям лі бе-

ла рус кай» усё ж на га да ла, што ў юбі лей ны для на род на га 

пес ня ра год маг ло б і бо лей вы дан няў яго тво раў і аб ім па-

ба чыць свет. На жаль, юбі лей ная біб лі я тэ ка ў го нар кла сі ка 

ў чар го вы юбі лей не скла ла ся. Асаб лі ва крыўд на, што амаль 

не з'я ві ла ся ма са вых вы дан няў тво раў Яку ба Ко ла са, раз лі-

ча ных на шы ро кае ко ла чы та чоў. На пе ра дзе — 140-год дзе... 

Вар та рых та вац ца за га дзя.

Сяр гей ШЫЧ КО. shychko@zviazda.by


