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Удар ныя буд нi...
I як не ўспомніць пра ба раць бу 

з дар ма е да мi i ўдар ныя пра цоў-

ныя буд нi! Пры чым заў сё ды ёсць 

пад ста ва для ўзды му на сель нiц-

тва на но выя подз вi гi — чар го-

вая юбi лей ная да та. На прык лад, 

гуч ныя за клi кi да на рошч ван ня 

тэм паў вы твор час цi, ства рэн ня 

но вай (да дат ко вай, якас най i 

г. д.) пра дук цыi, са цы я лiс тыч ных 

спа бор нiц тваў у 1967-м звя за ны 

з на блi жэн нем юбi лею Каст рыч-

нiц кай рэ ва лю цыi, у 1970-м — 

пры све ча ны ста год дзю з дня 

на ра джэн ня Ле нi на. На ват за пус-

ка юц ца спе цы яль ныя пра ек ты, 

руб ры кi, каб па ка заць, як кож нае 

прад пры ем ства год на рых ту ец-

ца да та кiх па дзей, вы пус ка юц ца 

но выя та ва ры, вя дзец ца пра ца 

над «кан струк цы яй рэ чы». Так, 

з ся рэ дзi ны 60-х «Звяз да» час та 

ўзды мае тэ му якас цi: «Су час ны 

этап раз вiц ця эка но мi кi — гэ та 

не толь кi коль кас ны рост пра дук-

цыi, але i вы со кiя па тра ба ван нi 

да яе даў га веч нас цi, на дзей нас цi 

i моц на сцi».

Па ста рон ках «Звяз ды» мож-

на пi саць гiс то рыю прад пры ем-

стваў — тут ба га та рэ парт ажаў 

з iх бу доў ляў, вы твор чых цэ хаў, 

кан струк тар скiх бю ро, рас каз-

ва ец ца, як вы ка рыс тоў ва юц-

ца элект рон ныя вы лi чаль ныя 

ма шы ны. На прык лад, у лю тым 

1965-га га зе та пісала пра са мы 

пер шы элект рыч ны на руч ны га-

дзiн нiк, якi пла нуе вы пус цiць Мiн-

скi га дзiн нi ка вы за вод. Па куль 

у прад пры ем стве ён у адзi ным 

эк зэмп ля ры, гэ та до след ны ўзор, 

яму мяр ку юць даць наз ву «Пра-

мень». А яшчэ мож на са чыць за 
эва лю цы яй рэ чаў, по бы ту. Так, 
у 60-х на зме ну ня зруч ным цяж-
кiм пра сам пры хо дзяць но выя — 
пры го жыя, з тэр ма рэ гу ля та рам. 
У гэ ты ж час па пу ляр нас цю ка-
рыс та юц ца (пры чым на пра сто-
рах уся го Са ю за) ха ла дзiль нi кi 
«Мiнск-2», ся род пе ра ваг якiх не 
толь кi нi жэй шая ва га, боль шы 
аб' ём, але i но выя для та го ча су 
«пры бам ба сы» — асвят лен не, 
якое аў та ма тыч на ўклю ча ец ца 
пры ад кры ва ннi, i з'яў лен не па-
лi чак на па нэ лi дзвя рэй.

Мiж iн шым, пазна ё мiц ца з та-
ва ра мi, што ў нас вы пус ка юц ца, 
мож на бы ло на вы стаў цы да-
сяг нен няў на род най гас па дар кi 
БССР. Цу доў ны бу ды нак з па лi-
ра ва на га шкла i ста лё вых кан-
струк цый на ву лi цы Ян кi Ку па-
лы па чаў дзей нi чаць са снеж ня 
1967-га. «На вед валь нi кi ба чаць 
су свет на вя до мую пра дук цыю 
бе ла рус кiх стан ка бу даў нi коў. Гэ-

тыя экс па на ты вый шлi з за вод-
скiх цэ хаў зу сiм ня даў на. Шы ро ка 
прад стаў ле ны вы ра бы дрэ ва ап-
ра цоў чай i па пя ро вай пра мыс ло-
вас цi, пра мыс ло вас цi бу даў нi чых 
ма тэ ры я лаў, лёг кай, хар чо вай, 
хi мiч най i iн шых га лiн пра мыс-
ло вас цi. Ка ля 600 экс па на таў ад-
люст роў ва юць пра цу на шых вы-
на ход нi каў i ра цы я на лi за та раў... 
Вя лi кi раз дзел ВДНГ пры све ча ны 
раз вiц цю на ву кi, аду ка цыi, куль-
ту ры Бе ла ру сi», — рас каз ва ла 
«Звяз да» пра ад крыц цё ў 1970 
го дзе но вай экс па зi цыi, якую на-
ве да лi кi раў нi кi кам пар тыi i ўра да 
Бе ла ру сi на ча ле з Пят ром Ма-
шэ ра вым.

Ка лi ў па пя рэд нiя дзе ся цi год-
дзi «Звяз да» са сва iх ста ро нак 
за клi ка ла да куль ту ры аб слу гоў-
ван ня, ця пер яна апа вя дае пра 

знач ныя зру хi. Ужо ў 60-х пра даў-

цы аб ходж ва юць клi ен таў, усмi-

ха юц ца, да па ма га юць пад бi раць 

фа сон чык. Ган даль ста но вiц ца 

больш ма бiль ным: ла точ нi каў 

з роз ны мi та ва ра мi мож на су-

стрэць «у за вод скiм цэ ху, па ля-

вым ста не, на ву лi цы», пра дук ты 

да стаў ля юц ца на дом. «Звык лым 

стаў чыр во ны вы мпел над ра бо-

чым мес цам пра даў ца з над пi сам 

«Вас аб слу гоў вае ўдар нiк ка му-

нiс тыч най пра цы». Гэ та — да-

ку мент на вет лi васць, чу ласць, 

ува гу», — пi са ла га зе та.

У 67-м уз ды ма ец ца пы тан не 

пра не аб ход насць ства рэн ня но-

вых ма га зi наў — да моў мэб лi. 

У га зе це зна хо джу ма тэ ры ял, 

дзе па ве дам ля ец ца аб пра ек це 

для та ко га бу дын ка па ву лi цы 
Ве ры Ха ру жай: «Ра зам з кры-
тым рын кам (а ён бу дзе) i iн шы мi 

раз ме шча-
ны мi по бач 
ганд лё вы мi 
бу дын  ка  м i 
«Дом мэб лi» 
скла дзе адзi-
ны ан самбль 
вя лi ка га ганд лё ва га цэнт ра Мiн-
ска».

У 70-х ства ра юц ца но выя 
на ву ко выя iн сты ту ты, «вы шы нi 
ў на ву цы — рэ ва лю цыя ў тэх-
нi цы» — вя шча юць за га лоў кi. 
Да рэ чы, у гэ ты час рас це цi ка-
васць да пра фе сii эка на мiс та, 
па вя лiч ва юц ца кон кур сы ся род 
абi ту ры ен таў, якiя вы бi ра юць гэ-
ты кi ру нак. Больш за тое, у кра-
i не вя дзец ца пра гра ма пад дэ вi-
зам «эка на мiч ныя ве ды — усiм 
пра цоў ным», маў ляў, гэ та бу дзе 
спры яць раз вiц цю вы твор час цi. 

Пры чым та кiя за ня ткi ла дзяц ца 
на прад пры ем ствах не толь кi 
для асоб, якiя зай ма юць кi ру ю-
чыя па са ды, але i для прос тых 
ра бот нi каў.

I, вя до ма ж, та га час ныя га-
зе ты — гэ та га ле рэi парт рэ таў 
лю дзей, якiя ства ра лi, да ва лi 
двай ныя нор мы, бы лi пры кла дам 
для iн шых ра бот нi каў. Вель мi ха-
це ла ся б ад шу каць хоць ка го-не-
будзь з ге ро яў тых ма тэ ры я лаў. 
Цi ка ва, як склаў ся iх лёс, што 
змя нi ла ся ў жыц цi пас ля пуб лi-
ка цыi ў «Звяз дзе», цi iш лi на iх 
ад рас пач ка мi лiс ты ад чы та чоў. 
Ша ноў ныя, ад гук нi це ся!

...I пра ду ма ны 
ад па чы нак

Толь кi з са ка вi ка 1967 го да 
ўво дзiц ца пя цi дзён ны пра цоў ны 
ты дзень, а вось дзi ця чыя сад кi 

пра цяг ва юць пра ца ваць i па су-
бо тах.

Ад ра зу «ра бо чы ты дзень з 
дву ма вы хад ны мi па ста вiў на 
па ра дак дня ня ма ла пы тан няў, 
звя за ных з ар га нi за цы яй ад-
па чын ку ра бо чых i слу жа чых». 
Зме не ны гра фiк ра бо ты куль тур-

на-асвет ных уста ноў, каб за няць 

пра цоў ных. На прад пры ем ствах 

рас пра ца ва ны ме ра пры ем ствы, 

якiя пра ду гледж ва юць «па вы-

шэн не якас цi, змес ту i раз на стай-

нас цi форм ра бо ты», ся род якiх 

«уцяг нен не ра бо чых i слу жа чых 

ва ўсе фор мы на ву чан ня, да лей-
шае раз вiц цё фi зiч най куль ту ры, 
спор ту i ту рыз му, ар га нi за цыя эк-
скур сiй i па хо даў».

Га ра джа не iмк нуц ца вы брац-
ца за го рад: ад ны з клун ка мi 
на са до вы ўчас так, iн шых (i iх 
коль касць хут ка рас це) ва бiць 
ту рызм. На ват узiм ку лю дзi не 
за трым лi ва юц ца до ма: кож ную 
ня дзе лю сот нi ама та раў ак тыў-
на га ад па чын ку вы бi ра юц ца з 
Мiн ска на спе цы яль ным лыж ным 
по ез дзе.

Вя дзец ца ак тыў нае бу даў нiц-
тва са на то ры яў, да моў ад па чын-
ку i ста цы я нар ных ту рысц кiх баз, 
уз во дзiц ца «бе ла рус кi Ар тэк».

Хут ка раз вi ва ец ца шы ро ка-
фар мат ны кi не ма то граф: пры-
чым да кан ца 60-х на вя лi кiх 
эк ра нах фiль мы гля дзяць не 
толь кi ў буй ных га ра дах, але i ў 
Баб руй ску, Ба ра на вi чах, Свет-
ла гор ску, Слуц ку. Мiль ё ны руб-
лёў што год дзяр жа ва ўкла дае ў 
раз вiц цё кi на сет кi. Уся го за ча-
ты ры га ды з ну ля да вась мi сот 
вы рас тае коль касць кi на ўста-
но вак у вёс ках. Ды i бла кiт ныя 
эк ра ны ўсё час цей па чы на юць 
збi раць ва кол ся бе жы ха роў ма-
лых га ра доў i вё сак, да ся рэ дзi-
ны 70-х тэ ле вi за ры пра цу юць 
ужо на 90 пра цэн тах тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi.

А вось ча го не зной дзеш у 
пад шыў цы, дык гэ та тэкс таў пра 
мо ду i за ба вы са вец ка га ча ла ве-
ка. Быц цам нi хто ў нас i не фа-
на цеў ад «Бiт лоў», не кру цiў ся ў 
твiс це, не за хап ляў ся аў тар скай 
пес няй. На га зет ных здым ках 
лю дзi ў звы чай най пра цоў най 
воп рат цы, рэд ка дзе пра мiль-
гне мод ная су кен ка цi ўба чыш 
жан чы ну з шы коў най пры чос-
кай. Але не трэ ба ду маць, што ў 
той час лю дзi жы лi шэ ра, сцiп ла. 
У 1968 го дзе га зе та пi са ла: «За-

вi таў шы сён ня, на-
прык лад, у ма га зiн, 
па куп нiк, га во ра чы 
мо вай ра бот нi каў 
пры лаў ка, «ры ец-
ца». I пра вiль на 
ро бiць. Яго не за-
да валь ня юць тка-
нi ны не вы раз ных 
ко ле раў, адзен не 
да па топ на га па-
крою. Яму хо чац ца 
на быць рэч пры го-
жую, мод ную, зруч-
ную».

Як ба чы це, жан-
чы ны са чы лi за мо-
дай, а муж чы ны iх 
пес цi лi. Вар та толь кi 
па гля дзець, якiя рэ-
клам ныя аб' яў кi да-
ва ла га зе та. Вось 
якiя па да рун кi пла-
ну юць на быць жан-
чы нам да 8 Са ка вi-
ка ў ся рэ дзi не 60-х: 
га дзiн нi кi, тка нi ны, 

воп рат ку, сум кi, па ра со ны, по-
суд, бы та выя i элект ра пры бо ры 
(ся род якiх тран зiс та ры i фо та-
апа ра ты), кас ме ты ку, упры га-
жэн нi, грамп лас цiн кi, му зыч ныя 
iн стру мен ты, цу кер кi i ша ка лад-
кi, аль бо мы для фа та гра фiй i 
паш то вак, пан чо хi з элас тыч на-
га кап ро ну. Ла дзяц ца вы стаў кi-
про да жы, пры ма юц ца за ка зы 
на па пя рэд няе кам плек та ван-

не па да рун каў, iх упры го жан не 

i да стаў ку да до му. За зы ва юць 

клi ен таў атэлье i фо та са ло ны. 

Пры чым апош нiя пра па ну юць 

ска рыс тац ца но вай па слу гай — 

зра бiць «фо та парт рэ ты пад 

плён кай ты пу «Па лех» i аб' ём ныя 

ка ля ро выя фо та (ша рас ко пы)». А 

бю ро бы та вых па слуг кам бi на та 

на до мнай пра цы на огул га то ва 

пры браць дом, пры га та ваць ежу, 
за няц ца ра мон там ква тэ ры, да-
гле дзець дзя цей, па зай мац ца з 
ад ста ю чы мi вуч ня мi цi на ву чыць 
ма лых i да рос лых за меж ным мо-
вам.

Са ма кi ра ван не
Не трэ ба за бы вац ца, што ў 

гэ ты час мно га ра бi ла ся для та-
го, каб вы ра шаць «ква тэр нае 
пы тан не». Пры чым з раз ма хам. 
Вось што пi са ла га зе та ў 1968 
го дзе: «За пя цi год ку на мя ча ец-
ца па бу да ваць 14 мiль ё наў квад-
рат ных мет раў жы лой пло шчы... 
За пяць га доў бу дзе спраў ле на 
500 ты сяч на ва сел ляў. Паў мiль-
ё на сем' яў атры мае жыл лё з са-
май тан най у све це ква тэр най 
пла тай! Амаль кож ны чац вёр ты 
гра ма дзя нiн на шай рэс пуб лi кi 

атры мае но вую ква тэ ру або па-
леп шыць свае жыл лё выя ўмо-
вы!»

Да рэ чы, у 1970-м пра во дзiц ца 
пя ты Усе са юз ны пе ра пiс на сель-
нiц тва. Па вод ле яго да ных, коль-
касць на сель нiц тва БССР скла ла 
9 млн 3 ты с. ча ла век.

Мiж iн шым, са мi лю дзi дба-
юць пра па ра дак у мяс цi нах, 
дзе жы вуць. Гра мад скiя да ма-
выя ка мi тэ ты вы хо дзяць на ня-
дзель нi кi — ка ля но вых да моў 
доб ра ўпа рад коў ва юць тэ ры то-
рыю, убi ра юць цэг лу, што за ста-
ла ся ад бу доў лi, бя руць удзел у 
пры ём цы да моў пас ля ра мон ту, 
са дзяць дрэ вы. Яны ж ства ра-
юць гурт кi для дзя цей i да рос-
лых, вя дуць спар тыў ную ра бо ту 
i шко лы зда роўя, дзе чы та юц ца 
пэў ныя лек цыi, на ладж ва юць 
азда раў лен чыя па езд кi за го рад 
i на ват со чаць за па рад кам i па-
спя хо вас цю дзя цей — ла дзяць 
кон кур сы на зван не най леп ша га 

вуч ня.

Бу ду юц ца сад кi i шко лы, ву-

чэб ныя кар пу сы i iн тэр на ты для 

сту дэн таў.

Мя ня ец ца аб лiч ча вёс кi. Ужо ў 

па чат ку 70-х тут мож на ўба чыць 

двух- i на ват ча ты рох па вяр хо выя 

да мы. «Квар та лы пры го жых бе-

ла ка мен ных да моў з бал ко на мi 

i ло джы я мi. Шы ро кiя ву лi цы, за-

лi тыя ў люс тэр ка вы ас фальт. Га-

зо ны, квет нi кi. Не она выя лiх та ры 

на бе лых ажур ных слу пах. Го рад, 

ска жа це. Так, го рад. Ён прый шоў 

у сён няш нюю на шу вёс ку з усёй 

сва ёй доб ра ўпа рад ка ва нас цю 

i ат ры бу та мi по бы ту, пры нёс з 

са бой во да пра вод, газ, ка на лi-

за цыю. Ван ныя па коi, цэнт раль-
нае ацяп лен не», — пi са ла га зе-
та. Яна рас каз ва ла, як у вёс ках 
бу ду юц ца да мы куль ту ры, ганд-
лё выя цэнт ры, як па вя лiч ва ец-
ца по пыт кал гас нi каў на роз ныя 
та ва ры. «Тэ ле вi зар, праль ная 
ма шы на, ха ла дзiль нiк — рэ чы, 
без якiх сён ня сель скi жы хар не 
ўяў ляе свай го по бы ту».

Да рэ чы, у гэ ты час узя ты курс 
на ства рэн не ў кал га сах буй ных 
мя са-ма лоч ных комп лек саў, 
шмат зроб ле на па спе цы я лi за-
цыi i кан цэнт ра цыi вы твор час цi, 
ука ра нен нi ме ха нi за цыi.

Круг лыя да ты
Па пад шыў ках 1965—1975 

мож на вы ву чаць гiс то рыю на-
шай кра i ны па чы на ю чы з 1917 
го да. На прык лад, на пя рэ дад нi 
50-год дзя Каст рыч нiц кай рэ ва-
лю цыi пад руб ры кай «Эс та фе-
та ве ка пом ных га доў» на пра-
ця гу не каль кiх ме ся цаў да юц ца 

ма тэ ры я лы, якiя рас каз ва юць 
пра роз ныя эта пы ста наў лен ня, 
раз вiц ця на шай кра i ны. Ба га-
та ар хiў ных здым каў, пры чым 
ся род iх — i зроб ле ныя ў да ва-
ен ны час. Мож на пе ра асэн соў-
ваць гiс та рыч ныя па дзеi, да ваць 
роз ныя ацэн кi «са цы я лiс тыч на-
му бу даў нiц тву», але нель га 
не заўва жаць i тых ста ноў чых 
зру хаў, што ад бы лi ся пас ля рэ-
ва лю цыi. Ба раць ба з не пiсь мен-
нас цю, ства рэн не да ступ най для 
ўсiх ме ды цы ны, тэх нiч нае пе ра-
ўзбра ен не — рас каз пра ўсё гэ-
та мож на знай сцi ў га зе тах за 
1967 год. Час та по бач ста вяц ца 
здым кi па прын цы пе «як бы ло 
i як ста ла». На прык лад, га зе та 
пi са ла: «Ста ра жы лы па мя та-
юць, на коль кi ад ста лай бы ла на-
ша да каст рыч нiц кая Бе ла русь. 
У га ра дах — да па топ ныя стан кi 

i пры мi тыў ныя пры ста са ван нi, 
на по лi — са ха». А праз ка рот кi 
час — гэ та скла да ныя стан кi на 
за во дах, трак та ры — у па лях, 

ба раць ба за на ву ко ва-тэх нiч ны 

пра грэс. Нель га за бы вац ца пра 

ства раль ную, я б на ват ска за ла 

на тхняль ную, пра цу па пя рэд нiх 

па ка лен няў. Лю дзi шчы ра ве-

ры лi, што пра цу юць на ка рысць 

сва ёй кра i ны.

Ураж вае, як хут ка ўсё мя ня-

ла ся, ад наў ля ла ся пас ля вай-

ны... «Мiнск, у мi ну лым го рад 

кон кi, вуз кiх i бруд ных ву ла чак i 

не пры гляд ных да моў, да та го ж 

ушчэнт раз бу ра ны ў час Вя лi кай 

Ай чын най вай ны, пе ра тво ра ны 

ў адзiн з пры га жэй шых га ра доў 

Са вец ка га Са ю за. Ру ка мi мiн чан 

ства ра юц ца аў та ма бi лi, стан кi, 

дак лад ныя пры бо ры, аб ста ля-

ван не для са мых роз ных га лiн 

на род най гас па дар кi i мно гiя iн-

шыя вы ра бы».

Па пад шыў ках рас кi да на ба-

га та тэкс таў, звя за ных з Вя лi кай 

Ай чын най. Гэ та i iн тэр в'ю з ве тэ-

ра на мi, i да сле да ван нi ву чо ных, 

i ўспа мi ны са мiх удзель нi каў вай-
ны, i здым кi, зроб ле ныя як у час 
вай ны, так i ў днi вы зва лен ня 
Бе ла ру сi.

Паў ста год дзя на зад на шым 
ка ле гам не да во дзi ла ся су ма-
ваць. У маi 1967-га  яны асвят-
ля лi свят ка ван не 900-год дзя 
Мiн ска.

У жнiў нi бы ло 450-год дзе 
бе ла рус ка га кнi га дру ка ван ня. 
Та ды ў «Ле нiн цы» ад кры ла ся 
вы стаў ка кнiг, якiя вы да ва лi ся 
ў Бе ла ру сi за мi ну лыя ста год дзi, 
у тым лi ку ў экс па зi цыi бiб лi я-

тэ кi бы лi прад стаў ле ны вель мi 
рэд кiя вы дан нi Ф. Ска ры ны, 
пiсь мен нi кi i ву чо ныя на роз ных 
кан фе рэн цы ях спра ча лi ся, якое 
iмя па вiн на быць у Ска ры ны — 
Фран цыск цi Ге ор гiй, а ў По лац ку 
прай шло вя лi кае свя та — го рад 
быў упры го жа ны па лот нi шча мi, 
якiя ўсхва ля лi «сы на По лац кай 
зям лi», у да мах куль ту ры, му-
зе ях, бiб лi я тэ ках i клу бах пра-
во дзi лi ся тэ ма тыч ныя ве ча ры, 
гу тар кi, чы тан не дак ла даў. На 
ўра чыс тым па ся джэн нi, пры све-
ча ным 450-год дзю бе ла рус ка га 
кнi га дру ка ван ня, у прэ зi ды у ме 
ся дзе лi ву чо ныя i зна ка мi тыя 
пiсь мен нi кi (ся род якiх Кан драт 
Кра пi ва, Пят русь Броў ка, Пят ро 
Глеб ка), у гэ ты ж час уста ля-
ва ны ме ма ры яль ны ка мень на 
мес цы бу ду ча га пом нi ка на ша-
му пер ша дру ка ру.

I, вя до ма, у 1967-м на ша 

«Звяз да» су стрэ ла паў ве ка вы 

юбi лей. У Бе ла рус кiм дзяр жаў-

ным ака дэ мiч ным Вя лi кiм тэ ат ры 

опе ры i ба ле та ад быў ся ўра чыс-

ты сход гра мад скас цi Мiн ска, 

пры све ча ны 50-год дзю з дня 

вы ха ду пер ша га ну ма ра га зе ты, 

а так са ма ўру чэн ню ёй вы со кай 

ура да вай уз на га ро ды — ор дэ на 

Пра цоў на га Чыр во на га Сця га. 

Пры чым да сця га «Звяз ды», якi 

вы нес лi рэ дак тар га зе ты В. А. 

Пыж коў, па моч нiк май стра Вi-

цеб ска га ды ва но ва га кам бi на-

та, Ге рой Са цы я лiс тыч най Пра цы 

П. Д. Клiм коў, дру кар дру кар нi 

«Звяз да» М. Г. Бар кун, пры ма ца-

ваў яе пер шы сак ра тар ЦК Кам-

пар тыi Бе ла ру сi Пётр Ма шэ раў. 

У сва ёй пра мо ве Пётр Мi ро на вiч 

за ўва жыў: «Пра фе сiя са вец ка га 

жур на лiс та як бы злу чае ў са бе 

скла да насць i ад каз насць пра цы 

пар тый на га ра бот нi ка з пра цай 

лi та ра та ра. Жур на лiст заў сё ды 

зна хо дзiц ца ў гу шчы нi жыц ця, ня-

рэд ка з'яў ля ец ца i пер ша ад кры-

ва льнi кам праб лем, i ба раць бi-

том за iх прак тыч нае вы ра шэн не. 

Да са вец ка га жур на лiс та, як да 
пар тый на га ра бот нi ка, звяр та юц-
ца лю дзi па па ра ду, пад трым ку i 
да па мо гу. Ён па вi нен ва ло даць 
здоль нас цю так ана лi за ваць па-
чу тае i ўба ча нае i так су па стаў-
ляць фак ты i дум кi, ад бi раць 
са мае iс тот нае i ты по вае, каб з 
усёй ма сы iн фар ма цыi, якую ён 
атры маў, ра бiць аб' ек тыў ныя i 
пра вiль ныя вы ва ды». Яго сло вы 
ак ту аль ныя i сён ня.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. 
dziadziula@zviazda.by

ЯК «ЗВЯЗ ДА» ПI СА ЛА ГIС ТО РЫЮ (1965—1975)
Ка лi гар та еш пад шыў кi «Звяз ды», 
язык не па ва роч ва ец ца на зваць 
«брэж неў скi пе ры яд» эпо хай за стою. 
Час вель мi на сы ча ны эмо цы я мi, 
ад крыц ця мi, па дзея мi — пры ем ны мi, 
ура жаль ны мi, ча сам сум ны мi. 
Буй ныя бу доў лi, уз вя дзен не но вых 
га ра доў, рост пра мыс ло вас цi, з'яў лен не 
пер шых кам п'ю та раў, па ка рэн не 
кос ма су i гi бель Га га ры на, раз вiц цё 
на ву кi i аду ка цыi. Пры сва ен не Мiн ску 
зван ня го рад-ге рой, ад крыц цё но вых 

ме ма ры яль ных комп лек саў, звя за ных з Вя лi кай Ай чын най вайной. 
Ства ра юц ца му зеi, ста вяц ца пом нi кi, з'яў ля юц ца но выя бе ла рус кiя 
ча со пi сы, вы да вец твы «Бе ла рус кая эн цык ла пе дыя» 
i «Мас тац кая лi та ра ту ра»... А мож на яшчэ ска заць пра бяс плат нае 
жыл лё, нiз кiя ка му наль ныя пла ця жы, раз да чу са до вых участ каў. 
За ла ты час!

Ад крыц цё пом нi ка Ян ку Ку па лу.

П. Ма шэ раў пры ма цоў вае ор дэн Пра цоў на га Чыр во на га Сця га 
да сця га га зе ты «Звяз да».

Рас па чы на ец ца пе ра пiс на сель нiц тва.

Пётр Клi мук на су стрэ чы з ве тэ ра на мi. 
Гэты здымак зроблены нашым фотакарэспандэнтам 

Яўгенам Пясецкім  у ліпені 1974-га. Дарэчы, Яўген Віктаравіч працуе 
ў «Звяздзе» з 1971 года!

Паў мет ро выя ажур ныя яй кі 
з па пе ры, строі, вы шы ва ныя 

са ло май, су кен кі, вы ка на ныя 

ў тэх ні цы ары га мі, і вы ці нан кі, 

са ла мя ныя ка пя лю шы кі, га дзін нік, 

ляль кі, ку фар і вя ліз ны туф лік, 

упры го жа ны ку ку руз ным ліс цем. 

Ра бо ты Ва лян ці ны ВІН НІ ЧАК, 

на род на га май стра Бе ла ру сі, 

заўж ды ві даць зда лёк на лю бой 

вы ста ўцы. Зай мац ца са лом кай 

65-га до вая ўме лі ца па ча ла га доў 

20 та му і з тых ча соў, ка жа, не 

мо жа спы ніц ца.

Ва ніль ны зе фір
Ва лян ці на Віль еў на па аду ка цыі тэх-

но лаг швей най вы твор час ці, усё жыц цё 
ма люе. «На пэў на, у мя не атрым лі ва ец ца 
та му, што я па на ту ры мас так, і ба чу, што 
ха чу ства рыць у вы ні ку», — ка жа яна. Пра-
ца ваць з рас лі на мі па чы на ла са ма стой на: 
з кве та чак, пя лёст каў, по тым дай шла да 
са ло мы. Лі та раль на не каль кі га доў та му 
асво і ла кві лінг (май стэр ства па пе ра кру-
чэн ня), дзя ку ю чы яко му ства рае свае ка-
лек цыі па пя ро вых су ке нак. За іх на рэс-

пуб лі кан скім кон кур се шмат ка ля ро вых 
вы ці на нак Ва лян ці на Він ні чак атры ма ла 
пер шае мес ца. Та ды пра яе тво ры ка за лі: 
«Ва ўсіх вы ці нан кі ля жа чыя, а ў вас ста я-
чыя і ха дзя чыя».

Дзве па пя рэд нія ка лек цыі ра бі лі ся 
са шпа ле раў і бы лі ка ля ро выя. Сё ле та 
май стры ха лі та раль на за два тыд ні ства-
ры ла ка лек цыю «Ва ніль ны зе фір», якую 
ўпер шы ню па ка за ла на Дзень аба ро ны 
дзя цей. Гэ та шэсць но вых бе ла снеж ных 
су ке нак, вы ка на ных у тэх ні цы ары га мі з 
ліс тоў А4 і са бра ных ра зам па мо дуль ным 

прын цы пе. Убо ры з па пя рэд ніх ка лек цый 

бы лі доў гі мі, і іх дэ ман стра ва лі ста рэй шыя 

школь ні цы, а сё лет нія ка ро цень кія су кен кі 

па ка за лі ву ча ні цы чац вёр та га кла са. Іх 

вы ступ лен не ў бя лют кіх стро ях па раў ноў-
ва лі з па лё там анёль чы каў, а ства раль ні-
ца ўпэў не на, што гэ та са мая шы коў ная з 
яе па пя ро вых ка лек цый.

Ру ка дзель ні ца ро дам з Укра і ны, дзе 
жы ла з пры ём ны мі баць ка мі. У Бе ла русі 
вый шла за муж, вы га да ва ла чац вя рых 
дзя цей, а апош нія шэсць га доў шчод ра 
дзе ліц ца сак рэ та мі ра мяст ва з вы ха ван-
ца мі Аст ра вец ка га цэнт ра твор час ці дзя-
цей і мо ла дзі, якія ка жуць, што «Ва лян ці на 
Віль еў на «га рыць» сва ёй спра вай і «за-
паль вае» нас».

— На пра цы шэсць га дзін з дзець мі 
неш та раб лю, а пас ля до ма — яшчэ 18, — 
смя ец ца на стаў ні ца. — Вель мі люб лю, 
ка лі яны са мі па чы на юць тва рыць і рэа-
лі зоў ваць свае фан та зіі. Ву чу і з бі се ру 
плес ці, і з са ло мы, та му што дзет кі роз ных 
уз рос таў у мя не зай ма юц ца: ад пер ша га 
кла са да дзя вя та га. Дзіў на, але ў мя не 

на за ня тках заўж ды бы лі ў асноў ным хлоп-
чы кі. Вось і за раз са мной по бач Рус лан 
Ру са ке віч, які ўжо ча ты ры га ды зай ма ец-
ца і свае тво ры вы стаў ляе.

За ла ты вер ні саж
Не звы чай ныя су кен кі з тка ні ны і са ло-

мы, якія пры цяг ва юць по гляд і вы клі ка-

юць жа дан не ва ло даць та кой пры га жос-

цю, Ва лян ці на Він ні чак са ма кро іць, шые 

і аздаб ляе са ла мя ны мі ўпры га жэн ня мі. 

Ад нак не пра дае. Во сем цу доў ных стро яў 

з ка лек цыі «За ла ты вер ні саж», якія во сем 

га доў на зад ства ры лі фу рор пад час свя-

та на Аў гус тоў скім ка на ле, да зва ля ец ца 

апра наць толь кі яе па моч ні цам пад час 

не ка то рых вы ста вак.

— Гэ та мае дзе ці, мая ду ша. Я ства раю 

іх дзе ля за да валь нен ня і спа кою, — ка-

жа яна.

Май стры ху з яе тво ра мі клі чуць на ўсе 

свя ты ў Аст ра вец кім ра ё не і Гро дзен скай 

воб лас ці. На не ка то рыя ме ра пры ем ствы 

яна прос та фі зіч на не па спя вае да ехаць. 

Ва лян ці на Віль еў на атрым лі вае мност ва 

за ка заў (асаб лі ва на са ла мя ныя ка пя лю-

шы кі з цу доў ны мі квет ка мі), а ў бы лыя 

ча сы на ват вя сель ныя ўбо ры шы ла пад 

за каз. Ця пер ад да ная пра цы з са ло май. 

Ро біць не толь кі дзі вос ныя рэ чы, але і 

ўпры гож вае вя ліз ны мі аў тар скі мі са ла-
мя ны мі сна па мі Да жын кі па прось бе сель-
гас прад пры ем ства.

— Раб лю, што трэ ба і што не трэ ба, 
быў бы час. Бу ду пра ца ваць да 90 га доў, 
а пас ля вый ду на пен сію і да 150 па ез джу 
па ку рор тах, — смя ец ца яна.

Ма тэ ры ял для сва іх тво раў яна рых туе 
са ма. Зра зае, дзе ліць са ла мя нае ка лі ва 
на ка ле ны, аб вар вае, ка лі трэ ба — фар-
буе. Сар туе сы ра ві ну па ка роб ках, бо ў 
за леж нас ці ад част кі сцяб ла яна пой дзе 
на той ці ін шы эле мент.

— Ка пя люш мож на сплес ці за ты дзень, 
ад нак уво гу ле зай мац ца пля цен нем з са-
ло мы роз ных рэ чаў до ра га, скла да на і 
цяж ка. Кар пат лі вая пра ца па тра буе ча су, 

ус ед лі вас ці і на тхнен ня, але ж гэ та спра ва 
аку рат па мне, бо я ўпар тая, — ка жа Ва-
лян ці на Віль еў на.

Да рэ чы, эс кі зы но вай ка лек цыі са ла мя-
ных су ке нак ад аст ра вец кай ру ка дзель ні-
цы ўжо ство ра ны на па пе ры. Так што, маг-
чы ма, не ўза ба ве пры хіль ні кі яе та лен ту 
атры ма юць яшчэ адзін па да ру нак.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by



За ла тыя ру кіЗа ла тыя ру кі  

Су кен кі... з па пе ры і са ло мы
Аст ра вец кая май стры ха збі ра ец ца на пен сію ў 90 га доў

Іна ва цыі без ме жаўІна ва цыі без ме жаў  

На ву ка — На ву ка — 
спра ва агуль наяспра ва агуль ная

Су мес ны цэнтр па ін ку ба ван ні іна ва цый ных 
пра ек таў ство раць Бе ла русь і Кі тай. Ад па-
вед нае па гад нен не дня мі ў Пе кі не пад пі са лі 
Дзяр жаў ны ка мі тэт па на ву цы і тэх на ло гі ях 
(ДКНТ) і Мі ніс тэр ства на ву кі і тэх ні кі Кі тай скай 
На род най Рэс пуб лі кі. Под пі сы пад да ку мен-
там па ста ві лі кі раў ні кі ве дам стваў Аляк сандр 
Шу мі лін і Вань Ган.

Па вод ле па гад нен ня, цэнтр бу дзе пад трым лі ваць 

на ву ко ва-тэх ніч ную і іна ва цый ную дзей насць, іна-

ва цый нае прад пры маль ніц тва і ма ла дзёж ны стар-

тап-рух. Но вы суб' ект іна ва цый най інф ра струк ту ры 

пла ну ец ца ства рыць на ба зе Бе ла рус ка га на цы я-

наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та і Кі тай ска-Бе ла-

рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень». 

У яго струк ту ру ўвой дуць стар тап-цэнтр, экс перт-

ны са вет, ка вор кінг-цэнтр (пра сто ра для агуль най 

ра бо ты) і ла ба ра то рыя хут ка га пра та ты па ван ня 

(FABLAB).

Пас ля пад пі сан ня па гад нен ня стар шы ня ДКНТ 

Аляк сандр Шу мі лін ад зна чыў, што бе ла рус ка-кі тай-

скае на ву ко ва-тэх ніч нае су пра цоў ніц тва вы хо дзіць 

на якас на но вы ўзро вень. «Пра ве дзе на 11 па ся-

джэн няў ка мі сіі па су пра цоў ніц тве ў га лі не на ву кі 

і тэх на ло гій Бе ла рус ка-Кі тай ска га між ура да ва га 

ка мі тэ та па су пра цоў ніц тве, на якіх раз гле джа ны 

ак ту аль ныя пы тан ні двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня, 

у тым лі ку пы тан ні су мес на га фі нан са ван ня бе ла-

рус ка-кі тай скіх на ву ко ва-тэх ніч ных пра ек таў, маг-

чы мас ці ства рэн ня Бе ла рус ка-Кі тай ска га фон ду 

вен чур ных ін вес ты цый, фар ма ту на ву ко ва-тэх ніч-

на га і іна ва цый на га су пра цоў ніц тва ў рам ках Кі-

тай ска-Бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі 

ка мень», ска заў ён. Стар шы ня ДКНТ так са ма па ве-

да міў, што ця пер вы кон ва ец ца 28 бе ла рус ка-кі тай-

скіх на ву ко вых і на ву ко ва-тэх ніч ных пра ек таў, у тым 

лі ку ў га лі не мік ра элект ро ні кі, ап тыч ных і ла зер ных 

тэх на ло гій, бія тэх на ло гій, но вых ма тэ ры я лаў.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by




