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Мар ка ў го нар 
аба рон цаў кра і ны

У Цэнт раль ным до ме афі цэ раў ад бы ла ся 

цы ры мо нія спе цы яль на га га шэн ня паш-

то вай мар кі «100 га доў Уз бро е ным Сі лам 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь» на кан вер це «Пер-

шы дзень» па мят ным штэм пе лем.

П р а  е к т 
быў пад рых-
та ва ны Бел-
пош тай і Мі-
ніс тэр ствам 
су вя зі і ін фар-
ма ты за цыі ў 
цес ным узае-
ма дзе ян ні з 
ва ен ным ін фар ма цый ным агенц твам «Ва яр». 
У асно ве мар кі і спе цы яль на га штэм пе ля — 
эмб ле ма Уз бро е ных Сіл на шай кра і ны. Ты раж 
мар кі склаў 60 ты сяч.

100-год дзе Уз бро е ных Сіл ад зна ча ец ца 
23 лю та га. «На сён ня яны ўяў ля юць са бой на-
дзей ны га рант мі ру на бе ла рус кай зям лі, з'яў-
ля юц ца свое асаб лі вым кры тэ ры ем стра тэ гіч-
на га стрым лі ван ня. 23 лю та га — гэ та яр кая да-
та ў на шай гіс то рыі, звя за ная з па тры я тыз мам, 
муж нас цю і доб лес цю лю дзей, якія ў роз ныя 
га ды слу жы лі і пра ца ва лі ва Уз бро е ных Сі лах 
Бе ла ру сі. Ужо сён ня гэ та ма лень кая мар ка 
бу дзе ка рыс тац ца по пы там у фі ла тэ ліс таў, а 
па дзея 100-год дзя Уз бро е ных Сіл увой дзе ў 
гіс то рыю», — ад зна чыў на ме ра пры ем стве 
мі ністр аба ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ



Рэ гі ё ныРэ гі ё ны  

Но вае ад дзя лен не 
су вя зі ад кры ла ся 
ў Фа ні па лі

Паш то вае ад дзя лен не Фа ні паль-1 па ву лі цы 

Баг да шэў ска га, 2а бу дзе аб слу гоў ваць во-

сем ты сяч жы ха роў най блі жэй шых мік ра-

ра ё наў. Каб па вы сіць якасць і да ступ насць 

па слуг, у ім ар га ні за ва ны тры апе ра цый-

ныя акны. Ка рэс пан дэн цыю і дру ка ва ныя 

СМІ да стаў ля юць тры паш таль ё ны.

У клі енц кай за ле на вед валь ні кі мо гуць 
атры маць пен сіі і да па мо гі, ад пра віць ліс ты, па-
сыл кі, гра шо выя пе ра во ды, пад пі сац ца на га-
зе ты і ча со пі сы, апла ціць ка му наль ныя па слу гі. 
Прад стаў ле ны шы ро кі асар ты мент паш то вак, 
кан вер таў, кар так для паст кро сін гу, ма рак. 
Уста ноў ле ны так са ма пла цеж на-да ве дач ны 
тэр мі нал для апла ты па слуг без ка мі сіі.

Но вае ад дзя лен не пра цуе з аў то рка па пят-
ні цу з 9.00 да 18.00, у су бо ту — з 9.00 да 15.00, 
у ня дзе лю — з 9.00 да 13.00. Па ня дзе лак — 
вы хад ны.

У Дзяр жын скім ра ё не гэ та чац вёр ты га-
рад скі паш то вы аб' ект. Так са ма на тэ ры то рыі 
ра ё на ад кры та 20 сель скіх ад дзя лен няў су вя зі. 
Для ака зан ня па слуг юры дыч ным асо бам ёсць 
«Біз нес-пош та».

Уся го на тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці пра цуе 
91 га рад ское паш то вае ад дзя лен не, 435 сель-
скіх, 27 пе ра со вач ных. У чац вёр тым квар та ле 
пла ну ец ца ад крыць га рад скі аб' ект су вя зі ў 
Ба ры са ве



Пра перс пек тыў ныя кі рун кі ра бо ты, 

вяс ко выя ад дзя лен ні су вя зі і раз віц цё 

ін тэр нэт-ганд лю ге не раль ны ды рэк-

тар Бел пош ты Ула дзі мір МА ТУ СЕ ВІЧ 

рас ка заў на су стрэ чы з жур на ліс та мі.

За мі ну лы год прад пры ем ства доб ра 
спра ца ва ла па ўсіх эка на міч ных па каз чы-
ках. Але гэ та не на го да рас слаб ляц ца: кан-
ку рэн цыя вы со кая.

— Мы не адзі ны паш то вы апе ра тар у 
Бе ла ру сі, — за ўва жае Ула дзі мір Ма ту се-
віч. — А ў сфе ры рас паў сюдж ван ня прэ сы 
пра цуе яшчэ 14 ар га ні за цый. Але ў на ша га 
прад пры ем ства ёсць кан ку рэнт ная пе ра ва-

га — шы ро кая сет ка па ўсёй кра і не. І мы 
пла ну ем за хоў ваць яе, гэ та важ на. Пры ват-
ні кам не вы гад на іс ці ў рэ гі ё ны, а мы ба чым 
па тэн цы ял для раз віц ця па слуг у сель скай 
мяс цо вас ці. Пры рост у вяс ко вым ры тэй ле ў 
нас што год скла дае 10—15 пра цэн таў.

Ар га ні зоў ваць ган даль у сель скіх ад дзя-
лен нях су вя зі — гэ та, да рэ чы, між на род ная 
прак ты ка. Так, у Швей ца рыі пош та на вёс цы 
вы гля дае як не вя лі кая кра ма.

Яшчэ ад на між на род ная тэн дэн цыя — 
су пра цоў ніц тва пош ты і бан ка. У Ра сіі, на-
прык лад, гэ тыя прад пры ем ствы ў 2016 го дзе 
аб' яд на лі ся ў ад ну струк ту ру. У Бе ла ру сі су-

пра цоў ніц тва так са ма на ла джа на, за клю-
ча ны да га во ры на ака зан не фінансавых, 
плацежных і банкаўскіх па слуг. У на се ле-
ных пунк тах, дзе ня ма бан ка, у ад дзя лен нях 
су вя зі мож на афарм ляць укла ды, зды маць 
на яў ныя з плас ты ка вай карт кі, афарм ляць 
крэ ды ты.

Бел пош та з'яў ля ец ца так са ма ін фар ма-
цый ным па ся рэд ні кам у дзяр жаў ных па слу гах. 
У ад дзя лен нях мож на атры маць звест кі па зя-
мель ных участ ках, па спра вах аб банк руц тве, 
аб пра ве на ка пі таль нае бу даў ніц тва. 

У пла нах Бел пош ты на гэ ты год — вый-
сці з ін тэр нэт-кра май прад пры ем ства 

shop.belpost.by на но выя за меж ныя рын кі. 
Ужо ця пер та ва ры могуць дастаўляцца ў 
Ра сію, Укра і ну, Ка зах стан, Ар ме нію, Кыр-
гыз стан і Гер ма нію.

Днямі былі падведзены таксама вынікі 
творчага конкурсу «Найлепшы матэрыял 
пра пошту» сярод друкаваных і электронных 
СМІ. У ім прынялі ўдзел каля ста журналістаў 
з усёй рэспублікі. Сярод іншых была адзнача-
на і спецыяльны карэспандэнт «Звязды» 
Наталля Лубнеўская, якая заняла трэцяе мес-
ца ў групе «Друкаваныя СМІ: рэспубліканскія, 
абласныя і гарадскія выданні»



Іры на скон чы ла Ві цеб скі 
дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ўні-
вер сі тэт па спе цы яль нас ці 
«мас так-тэх но лаг лёг кай пра-
мыс ло вас ці». Ус па мі нае, што ў 
ВНУ ім ста ра лі ся даць па мак-
сі му ме ве даў і ву чы лі ўся му — і 
ды зай ну, і рэ кла ме. Пас ля та го 
як атры ма ла дып лом, жан чы-
на паў та ра го да пра ца ва ла на 
тры ка таж най вы твор час ці. Ма-
ля ва ла там па лот ны, пад бі ра ла 
ко ле ры, рас пра цоў ва ла ма дэ лі 
адзен ня. А по тым ста ла больш 
ці ка віц ца рэ кла май і пай шла ў 
сфе ру мар ке тын гу.

На по шце Іры на пра цуе 
шос ты год. На ёй — ды зайн 
рэ клам най пра дук цыі. Ліс тоў кі, 
бук ле ты, ка та ло гі, якія ля жаць 
у ад дзя лен нях су вя зі, — яе рук 
спра ва. Жан чы на ад на з пер-
шых да вед ва ец ца пра но выя 
паш то выя па слу гі. Не ка то ры мі 
з іх і са ма ка рыс та ец ца, на прык-
лад да стаў кай та ва раў з ін тэр-
нэт-кра мы прад пры ем ства.

— Заў сё ды ма ры ла, каб мая 
ра бо та бы ла звя за на з твор час-
цю, — ка жа Іры на.

Ся род яе сва я коў больш ма-
тэ ма ты каў і вы клад чы каў. Та-
та — ва ен ны, ма ма — ме дык. 
А Іры на з дзя цін ства за хап ля-
ец ца жы ва пі сам. Ха дзі ла ў дзве 
мас тац кія шко лы. Ця пер ства-
рае кар ці ны ў ся бе на кух ні — 
улас най май стэр ні ў жан чы ны 
ня ма.

— Люб лю экс пе ры мен та-
ваць з тэх ні ка мі і ма тэ ры я ла-

мі, — дзе ліц ца. — Але зболь-
ша га пра цую з але ем і акры лам. 
Для мя не важ на ідэя: ма тэ ры ял і 
тэх ні ка вы ка нан ня пад бі ра юц ца 
ўжо пад яе. Ад на з ма іх лю бі мых 
тэм — ля леч ны го рад. Пры ства-
рэн ні гэ тых кар цін я старалася 
перадаць фактуру тканіны.

Пад час ад па чын ку Іры на лю-
біць пі саць пей за жы з на ту ры. 
Ра ней час та ез дзі ла на пле нэ ры 
на Ві цеб шчы ну і Сма лен шчы ну 
(у гэ тай ра сій скай воб лас ці ця-
пер жы ве яе баць ка) — ка жа, 
там вель мі пры го жыя мяс ці ны. 
«Па гу ляць на пры ро дзе, па ста-
яць ка ля ра кі вель мі пры ем на. 
Толь кі ка ма ры пе ра шка джа юць 
пра ца ваць улет ку», — усмі ха ец-
ца су раз моў ні ца.

На мін скіх ву лі цах за ма лёў кі 
яна па куль не ро біць. Усё збі ра-
ец ца па чаць, але, пры зна ец ца, 
са ро ме ец ца пуб лі кі.

— Ка лі вы хо дзіш з эцюд ні-
ка мі (маль берт са скры няй для 
фар баў. — Аўт.), ад ра зу пры цяг-
ва еш да ся бе ўва гу. Але ка лі-не-
будзь я гэ ты страх пе ра адо лею. 
Ужо ўсё пад рых та ва ла для га-
рад ско га пле нэ ру. Ду маю, Верх-
ні го рад і Тра ец кае прад мес це — 
тое, з ча го мож на па чаць. Яшчэ 
мне вель мі па да ба ец ца ву лі ца 
Кар ла Марк са. Паш тамт так са-
ма ха це ла б на ма ля ваць.

Коль кі кар цін ужо на пі са-
на, Іры на не лі чы ла. Але мес-
ца, каб іх за хоў ваць, не ха пае 
ка та стра фіч на. Мас тач ка дзе-
ліц ца: хо чац ца пра ца ваць над 

вя лі кі мі фар ма та мі, але та кой 
маг чы мас ці ня ма — дзе іх по-
тым раз мес ціш.

Не ка то рыя ра бо ты жан чы на 
до рыць сяб рам. За ўва жае, што 
кож ная кар ці на па він на да ча кац-
ца свай го гас па да ра. Але ёсць 
і та кія, з які мі Іры на не га то ва 
рас стац ца. Ад на з яе лю бі мых 
кар цін — эцюд з квет ка мі. На ім 
на ма ля ва ны бу кет па ля вых кве-
так, якія ў лет ні дзень са бра ла 
для мас тач кі дач ка.

Уво гу ле, за кож най ра бо тай 
ста іць ней кая гіс то рыя. У ка-
бі не це Іры ны ёсць кар ці на з 
анё лам сві тан ня — ён уля тае 
ў ва кон ца ран няй ра ні цай і аку-
рат на бу дзіць свай го гас па да ра. 
А ка лі жан чы на пі са ла за кі ну-
ты ка ло дзеж, змаг ла пе ра даць 
праб ле му вё сак, якія зні ка юць.

Што ад чу вае мас так, ка лі бя-
рэ ў ру ку пэн дзаль? Аказ ва ец-
ца, страх бе ла га ліс та: ду мае, 
як бы не са пса ваць цу доў нае 
чыс тае па лат но. А яшчэ га дае, 
ці ўдас ца рэа лі за ваць пер ша-
па чат ко вую за ду му. Бо кар ці на 
мо жа па вес ці ў ін шы бок.

Ці ка вім ся ў Іры ны, якія мас та-
кі яе на тхня юць. «Я заў сё ды лю-
бі ла ім прэ сі я ніс таў — хто ж іх не 
лю біць? Па да ба ец ца твор часць 
Клім та, Бос ха, Брэй ге ля».

— Ка жуць, што мас так му-

сіць быць га лод ным. Згод ны?

— Ду маю, мас так па ві нен 
быць шчас лі вым і лё таць, як ма-
ты лёк, са сва ім эцюд ні кам. Та ды 
і ра бо ты пі шуц ца лёг ка. Кар ці на 

му сіць вы клі каць ра дасць.
— Вы са ма ап ты міст ка?

— Ста ра юся ёй быць, але 
мне над гэ тым яшчэ трэ ба 
шмат пра ца ваць, — ад каз вае з 
усмеш кай су раз моў ні ца.

Іры на ста віц ца да ся бе вель мі 
кры тыч на і па тра ба валь на. Бы-
вае, пе ра піс вае кар ці ны па не-
каль кі ра зоў. Да сва ёй ра бо ты 
«Ка ляд ная каз ка» яна 10 га доў 
па ста ян на вяр та ла ся, да пра цоў-
ва ла. Хоць не ка то рыя эцю ды 
ства ра лі ся лі та раль на за га дзі ну.

Са мыя пры го жыя ме ся цы, на 
дум ку мас тач кі, — май, жні вень і 
ве ра сень. А з пей за жаў, якія ха це-
ла ся б на пі саць, ра бот ні ца пош ты 
на зы вае мо ра і го ры. З за да валь-
нен нем бы з'ез дзі ла для гэ та га ў 
Бал га рыю ці Сер бію.

13-га до вая дач ка Іры ны, да рэ-
чы, так са ма ву чыц ца ў мас тац кай 
шко ле. Толь кі ў ад роз нен не ад ма-
мы ад дае пе ра ва гу аква рэ лі.

Пы тан не, якое хва люе мно гіх 
на вед валь ні каў му зе яў і вы ста-
вак: як зра зу мець, што пе рад 
та бой са праўд нае мас тац тва? 
«Ка лі гэ та на пі са на з ду шой, — 
упэў не на Іры на. — Не люб лю, 
ка лі рас пі на юць чу жыя кар ці ны: 
гэ та не пры го жа. У дзя цін стве 
ж усе ма лю юць, а по тым па чы-
на юць ба яц ца зра біць не так, 
бо нех та па смя ец ца. У да рос-
лых гэ ты страх вель мі моц ны. 
Але ка лі хо чац ца ма ля ваць, не 
ду май це, што ска жуць ін шыя. 
Прос та ку пі це пэнд злік, фар бы 
і пі шы це тое, што хо чац ца. Гля-
дзець ві дэа ўро кі я б не ра і ла, у 
іх ёсць мі нус — мо гуць скі ра-
ваць на вуз кую сцеж ку. Не трэ-
ба ста рац ца ка пі ра ваць».

Іры на Гас па дар ская вы стаў-
ля ла кар ці ны ў Мін ску, Ві цеб-
ску, На ваполацку, Смаленскай 
вобласці. Удзель ні ча ла ў фес-
ты ва лі на род най твор час ці 
«Су зор'е», праф са юз ным кон-
кур се «Но выя ім ёны Бе ла ру сі». 
Ле тась ад ну з ра бот ад нес ла на 
вы стаў ку «Я Ма нэ, Я Шыш кін, 
Я Ма ле віч». Ка лі ці ка вім ся пла-
на мі, Іры на дзе ліц ца, што хо ча 
вяр нуц ца да аб страк цыі. Але 
пад ра бяз нас ці не рас кры вае, 
ка жа, у мас та коў не пры ня та 
агуч ваць за ду мы.

— Спа ку са стаць воль ным 
мас та ком бы ла, — пры зна ец ца 
ды зай нер, — але рэ кла ма для 
мя не так са ма твор часць. І я не 
ха чу ад маў ляц ца ад пра цы, якая 
пры но сіць мне за да валь нен не
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Пла ныПла ны  

У РАЗ ВІЦ ЦЯ ПА СЛУГ НА ВЁС ЦЫ ЁСЦЬ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ
Шы ро кая сет ка 

паш то вых аб' ек таў 
па кра і не бу дзе за хоў вац ца

Не пра цай адзі найНе пра цай адзі най  

«Пі саць улет ку на пры ро дзе 
пе ра шка джа юць ка ма ры»
Ды зай нер паш то вай пра дук цыі ства рае ве ча ра мі кар ці ны і вы стаў ля ец ца ў га ле рэ ях

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Мы час та скар дзім ся, 

што акра мя як на ра бо ту 

больш ні на што 

не ха пае ча су. Іры на 

ГАС ПА ДАР СКАЯ, 

ды зай нер ад дзе ла 

мар ке тын га вай стра тэ гіі 

ўпраў лен ня мар ке тын гу 

Бел пош ты, упэў не на: 

ка лі ёсць жа дан не 

і на тхнен не, час мож на 

знай сці. Ве ча ра мі яна 

пі ша кар ці ны. Ча сам 

на столь кі па глыб ля ец ца 

ў твор часць, што мо жа 

ма ля ваць да пя ці 

ра ні цы. Ра бот ні ца 

пош ты і мас тач ка 

ў ад ной асо бе 

рас ка за ла, дзе са мыя 

пры го жыя мяс ці ны 

для пле нэ раў і ча го 

ба іц ца жы ва пі сец, ка лі 

бя рэ ў ру ку пэн дзаль.


