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Ад нак спе цы я ліс ты Ін-

сты ту та «Бел жылп ра ект» 

знай шлі ра шэн не гэ тай 

праб ле мы і рас пра ца ва лі 

ма біль ную кан струк цыю 

на бе тон най асно ве, якую 

мож на бу дзе пе ра мяс ціць 

з да па мо гай спе цы яль най 

тэх ні кі.

— Ка лі мы рас пра цоў-

ва лі пра ект, то ў пер шую 

чар гу ўліч ва лі не каль кі 

ас пек таў: на шы пля цоў кі 

па він ны быць не да ра гія 

і зруч ныя для іс ну ю чых 

пры да ма вых тэ ры то рый, і 

трэ ба, каб іх мож на бы ло 

хут ка ўста на віць, — ка жа 

ды рэк тар РУП «Ін сты тут 

«Бел жылп ра ект» Дзя ніс 

ЖЭЙ МА. — Так са ма яны 

па він ны пры го жа вы гля-

даць і ўпіс вац ца ў жы лую 

за бу до ву. Ме на ві та та му 

мы ства ры лі тры роз ныя 

ва ры ян ты, каб ка му наль ні-

кі маг лі вы браць най леп шы 

для ся бе.

Як тлу ма чыць Дзя ніс 

Але га віч, для ўста ноў кі та-

кіх пля цо вак не трэ ба пра-

во дзіць да ра гіх пад рых-

тоў чых ра бот, а ўста на віць 

па доб ную пля цоў ку без 

вя лі кіх на ма ган няў змо гуць 

тры спе цы я ліс ты за тры 

дні — ім спат рэ біц ца прос та 

са браць кан струк цыю. Пры 

гэ тым аб' ект мож на бу дзе 

раз мя шчаць, не хва лю ю-

чы ся за пад зем ныя ін жы-

нер ныя сет кі, — у лю бым 

вы пад ку на пра ця гу ад ной 

га дзі ны пля цоў ку мож на бу-

дзе пе ра ста віць на но вае 

мес ца з да па мо гай кра на.

— Па сут нас ці, та кія 

пля цоў кі — гэ та ма лыя 

ар хі тэк тур ныя фор мы, і 

та му, на наш по гляд, пра-

цэс уз гад нен ня з роз ны мі 

га рад скі мі служ ба мі ўста-

ноў кі та кіх аб' ек таў мож на 

бу дзе знач на спрос ціць, бо 

ця пер гэ та зай мае шмат 

ча су, — лі чыць Дзя ніс 

ЖЭЙ МА.

На по гляд спе цы я ліс таў, 

для гэ та га бу дзе да стат-

 ко ва ра шэн ня ра ён най ад-

мі ніст ра цыі з пэў ны мі рэ-

за лю цы я мі ад ад дзе ла па 

над звы чай ных сі ту а цы ях, 

са ні тар ных служ баў і фі-

нан сіс таў. У та кім вы пад ку 

вый гра юць усе, і са мае га-

лоў нае — лю дзі.

Пер шы ма біль ны аб' ект 

уста на ві лі ў За вод скім ра ё -

не Мін ска на ву лі цы Таш-

 кенц кай — там не знай шло ся

мес ца для бу даў ніц тва 

звы чай най пля цоў кі. Адзін 

блок з трох кан тэй не раў 

пры зна ча ны для збо ру 

цвёр дых ка му наль ных ад-

хо даў, дру гі (так са ма з 

трох ба каў) — для збо ру 

дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў, а трэ ці — для 

буй на га ба рыт ных ад хо даў. 

Вы кі нуць ад хо ды ў пэў ны 

кан тэй нер жы ха ры мо гуць 

праз спе цы яль нае акен ца з 

гу ма вай штор кай на дзвя-

рах пля цоў кі (за вы клю чэн-

нем бло ка для буй на га ба-

рыт ных ад хо даў). Да рэ чы, 

дзве ры двух бло каў (для 

ЦКА і ДМР) за мы ка юць на 

ўні вер саль ны ключ, а на са-

мой пля цоў цы раз ме шча ны 

гра фік вы ва зу ўсіх ві даў ад-

хо даў.

* * *

Пра ек ці роў шчы кі ад-

зна ча юць, што за тра ты на 

ўста ноў ку ма біль най пля-

цоў кі мен шыя ў 5—8 ра зоў, 

і роў на на столь кі ска ра ча-

ец ца і час, які ра ней тра ці лі 

на бу даў ніц тва звы чай най 

пля цоў кі. І хто ве дае: маг-

чы ма, зу сім хут ка не толь кі 

спрос цяць пра цэс уз гад нен-

ня, але і са ні тар ныя нор мы 

ста нуць менш су ро выя — 

ві да воч на ж, што но вы ва-

ры янт пля цоў кі вы гля дае 

ку ды больш эс тэ тыч на.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ, 

фо та аў та ра.

Аль тэр на ты ва 
па дэ ма кра тыч най ца не

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ад на з асаб лі вас цяў Бе ла ру сі ў тым, што 

над тэ май Ха ла кос ту пра цу юць не толь кі 

мяс цо выя яў рэй скія аб шчы ны. Свед каў жах-

лі вых па дзей (ці іх на шчад каў) рас кі да ла 

па ўсім све це. І на ват праз 75 га доў пас ля 

за кан чэн ня вай ны лю дзі за хоў ва юць каш-

тоў ныя звест кі — апо ве ды пра мес цы, дзе 

ад бы ва лі ся рас пра вы, ім ёны ах вяр, па дзеі. 

Мно гія пом ні кі, якія ад кры ва юц ца і бу дуць 

ад кры ва цца ў на шай кра і не, — гэ та прык-

лад між на род на га су пра цоў ніц тва ў вяр тан ні 

і за ха ван ні па мя ці. Ме ма ры яль ны комп лекс 

«Трас ця нец» — най больш яск ра вы та му 

прык лад.

«Гэ тае пе ра пля цен не ла каль най па мя ці 

з між на род най, на мой по гляд, вель мі важ-

на, — упэў не на стар шы ня ГА «Рэс пуб лі-

кан скі фонд «Ха ла кост» Га лі на ЛЕ ВІ НА. — 

Мно гія да кан ца не ўсве дам ля юць маш та бы 

тра ге дыі на на шай зям лі — што ў Бе ла ру сі 

больш за 800 ты сяч лю дзей зні шчы лі толь кі 

за тое, што яны яў рэі. Вя лі кае зна чэн не мае 

аду ка цыя. Ад та го, як сён ня вя дзец ца ра-

бо та са школь ні ка мі, мо лад дзю, за ле жыць 

бу ду чы ня. Ка лі стра ціць пе ра ем насць, мы 

не змо жам да лей уста лёў ваць но выя зна кі, 

ства раць філь мы, рас каз ваць пра тра ге дыю 

яў рэ яў у Бе ла ру сі».

Зва рот да мо ла дзі
Па мяць аб Ха ла кос це — шлях да та ле-

рант нас ці і па ра зу мен ня ў су час ным све це. І 

та му яна такая важ ная ў вы ха ван ні ма ла до га 

па ка лен ня. Дзе ці зна ё мяц ца з ёй на ўро ках 

гіс то рыі, больш па глыб ле на мо гуць вы ву-

чаць на фа куль та тыў ных за ня тках, у аб' яд-

нан нях па ін та рэ сах ва ен на-па тры я тыч на га 

кі рун ку, што дзей ні ча юць на ба зе ўста ноў 

да дат ко вай аду ка цыі. У 2019—2020 га дах 

ва ўста но вах усёй кра і ны пра вод зяц ца рэс-

пуб лі кан скія ак цыі «Бе ла русь па мя тае» і 

«Вя лі кай Пе ра мо зе 75». Дзе ці вы ву ча юць 

гіс то рыю сва іх мяс цін, бія гра фіі ўдзель ні каў, 

све дак і ах вяр вай ны.

Пад час кон кур су «Зо рач ка на кар це ра ё-

 на» хлоп чы кі і дзяў чын кі вы ву ча лі пом ні кі

ва ен ных па дзей, у тым лі ку і звя за ныя з 

Ха ла кос там. На ву чэн ца мі ство ра на больш 

за 120 ін тэр ак тыў ных кар таў на тэ ры то рыі 

сель са ве таў, ра ё наў і аб лас цей, дзе прад-

стаў ле на апі сан не больш чым 2500 пом ні каў 

ва ен най гіс то рыі. Кар ты вы ка рыс тоў ва юц-

ца ў аду ка цый ным пра цэ се, а так са ма пры 

ства рэн ні эк скур сій ва ен на-па тры я тыч на га 

кі рун ку.

У рам ках рэс пуб лі кан ска га кон кур су 

«Па зна ём Бе ла русь ра зам» на ву чэн ца мі 

ўста ноў аду ка цыі рас пра ца ва на ка ля 450 ту-

рысц ка-эк скур сій ных марш ру таў, у тым лі ку 

60 па мес цах, звя за ных з ва ен ным пе ры я-

дам. На прык лад, на ву чэн цы Чэ ры каў ска га 

ра ё на ства ры лі эк скур сій ны марш рут да 

мес ца рас стрэ лу яў рэй ска га на сель ніц тва. 

Ста ліч ныя школь ні кі пра вод зяць уро кі-эк с-

кур сіі на ме ма ры яль ным комп лек се «Яма». 

У ме жах пра ек та «Трас ця нец — мес ца па-

мя ці, Трас ця нец — мес ца смут ку» рас пра ца-

ва ны эк скур сіі па ме ма ры я ле. Іх пра вод зяць 

эк скур са во ды му зе яў уста ноў аду ка цыі — як 

для на ву чэн цаў і пе да го гаў, так і для гас цей 

го ра да. Ма тэ ры я лы, якія зна ё мяць з тра-

ге ды я мі Мінск ага ге та і канц ла ге ра «Трас-

 ця нец», мож на знай сці на сай це Мі н-

а ду ка цыі. У Гро дзен скай воб лас ці cтвараецца 

ін фар ма цый на-аду ка цый ны ін тэр нэт-пра ект 

«Гіс то рыя #Памяць #Будучае.by», які бу дзе 

ў тым лі ку раз мя шчаць гугл-кар ты да месцаў 

па мя ці пра ах вяр вай ны, прэ зен та цыі, ін-

фар ма цыю, пры све ча ную пра вед ні кам.

Для ма ла до га па ка лен ня важ на не толь-

кі чуць сло ва «Ха ла кост»: за да ча су час ні-

каў — на паў няць яго сэн сам, па каз ваць, 

што гэ та та кое. Но вым па ка лен ням гэ тая 

тэ ма ста но віц ца больш зра зу ме лая, ка лі 

яны чу юць пра яе не як пра тра ге дыю шасці 

міль ё наў за бі тых, а ад кры ва юць асоб ныя 

гіс то рыі, лё сы кан крэт ных лю дзей.

«Я ха це ла жыць»
«З пер ша га дня мой баць ка быў ад ным з 

кі раў ні коў су пра ціў лен ня Мінск ага ге та. Мой 

ста рэй шы брат па да рваў 17 эша ло наў (я 

ма гу гэ та па цвер дзіць ар хіў ны мі да ку мен та-

мі). Ся рэд ні брат ля жыць у Трас цян цы, яму 

бы ло ўся го 16 га доў. У 1942 го дзе зі мой да 

нас (та ды гэ та бы ла Рэс пуб лі кан ская ву лі-

ца) на ля це ла гес та па, шу ка лі зброю. Дзе ці 

бы лі як ста рыя, яны ра зу ме лі не бяс пе ку. 

І ка лі ма ці крык ну ла, што трэ ба ра та вац ца,

я вы ска чы ла ў ка лі дор, пас ля ў двор і сха-

ва ла ся ў пры бі раль ні. Ка лі сцям не ла, ве ча-

рам мя не да ста лі — я гэ ты мо мант не пом-

ню, — у мя не бы лі ад ма ро жа ныя ру кі і но гі. 

Мне быў сё мы год, — уз гад вае стар шы ня 

Мінск ага даб ра чын на га гра мад ска га аб' яд-

нан ня «Гілф», бы лая вяз ні ца Мінск ага ге та 

Фры да Рэй зман. — Ці па ве раць мне, ка лі я 

ска жу, што ба чы ла ра ку кры ві, што цяк ла 

па ву лі цы пас ля па гро му? Я ба чы ла дзі ця чы 

дом, у юдэн ра це дзя цей прос та са бра лі пад 

да хам, іх не кар мі лі, бо не бы ло чым. Зня-

сі ле ныя, ма лыя не маг лі ха дзіць, іх не за бі-

ва лі ку ля мі, а за ра за лі ў лож ках. Я ба чы ла 

ў ча ты рох дзён ным па гро ме, як не мец бя рэ 

за ад ну нож ку не маў ля, і — аб рог до ма, і га-

лоў ка раз ля та ла ся як ка вун. На Юбі лей най 

пло шчы (там да  і пас ля вай ны быў кір маш) 

рас стрэль ва лі 17-18-га до вых дзяў чат. Ка лі я 

ра зу ме ла, што ма гу па мер ці, у мя не ад клю-

ча ла ся свя до масць. Я ха це ла жыць! Пе ра-

даць не маг чы ма, што ча ла век мо жа зра біць 

з ча ла ве кам. Але са мае страш нае — тое, 

што пас ля вай ны гэ тая тэ ма за моўч ва ла ся. 

Я ад ной чы пы та ла ся ў баць кі, што ста ла з 

яў кай, якая бы ла на Ня мі зе. Та та ска заў, 

што нех та вы даў. Пад поль шчы кі, якія там 

зна хо дзі лі ся, ад стрэль ва лі ся, па кла лі мно га 

фа шыс таў і са мі за гі ну лі. Але ча му ні дзе не 

пі шуць, што ў цэнт ры го ра да быў бой?»

На жаль, упу шча ны час, ка лі мож на бы ло 

збі раць ін фар ма цыю ад свед каў, што бы лі 

да рос лыя ў ча сы тра ге дыі. Але і ўспа мі ны 

дзя цей вай ны і ар хі вы — важ ная кры ні ца.

Фры да Вуль фаў на — ад на з тых ак ты-

віс таў, хто зма га ец ца за за ха ван не па мя ці 

пра Ха ла кост. Мно га га доў пас ля вай ны яна 

шу ка ла свай го зба ві це ля з вёс кі Уз ля ны 

Пу ха віц ка га ра ё на. Муж чы на шмат ра зоў 

пра яз джаў праз па сты і за ста вы ў Мінск, 

ра зам з па мо чні ка мі на во зе вы во зіў лю дзей 

з ге та. Гэ ты ад важ ны ча ла век за гі нуў, а яго 

проз ві шча бы ло не вя до ма. Пер шы пом нік 

пра вед ні кам све ту з'я віў ся так са ма дзя ку ю-

чы на ма ган ням Фры ды Рэй зман — у вёс цы 

Па рэч ча Пу ха віц ка га ра ё на. Па сва ім маш-

та бе гэ ты ўчы нак бе ла рус кіх пра вед ні каў 

вы лу ча ец ца ў гіс то рыі Ха ла кос ту — у 1943 

го дзе жы ха ры не вя лі кай вё сач кі пры ня лі ў 

свае сем'і ка ля 40 дзя цей з Мінск ага ге та.

Наш го нар
У кан цы ліс та па да мі ну ла га го да га рад скі 

мас тац кі са вет раз гле дзеў пра ект пом ні ка 

Пра вед ні кам све ту, над якім у апош нія га ды 

жыц ця пра ца ваў ар хі тэк тар Ле а нід Ле він. На 

сён ня вя до ма ка ля 800 ім ён бе ла ру саў, якія 

ры зы ка ва лі сва ім жыц цём, ра ту ю чы яў рэ яў. 

Гэ та го нар на ро да — ге ра іч на га, ад кры та-

га, са ма ах вяр на га. Іні цы я тыў ная гру па, у 

якую ўва хо дзіць мно га роз ных ар га ні за цый, 

зай ма ец ца пра соў ван нем гэ та га пра ек та, 

шу кае фі нан са ван не. Раз мя шчэн не зна ка 

пла ну ец ца ў Мін ску на ме ма ры я ле ах вя рам 

ге на цы ду «Яма».

Яшчэ ад на важ ная тэ ма, якой у апош нія 

га ды ўдзя ля ец ца асаб лі вая ўва га, — яў-

рэй скае су пра ціў лен не. Усё больш та кой 

ін фар ма цыі па да ец ца ў му зе ях, кні гах і пом-

ні ках. Мож на зга даць пра му зей яў рэй ска га 

су пра ціў лен ня ў На ва груд ку. Но выя фак ты 

пра цяг ва юць ад кры ва цца, шмат ста ро нак 

гіс то рыі яшчэ трэ ба вы ву чыць.

Но вы буй ны ме ма ры яль ны комп лекс па-

ві нен з'я віц ца ў Дзяр жын ску. У вай ну тут за 

чатыры га дзі ны бы ло за бі та 1600 ча ла век. 

Пом нік бу дзе вяр таць ім ёны ах вяр — на сён-

ня з іх вя до мы 440. Ме ма ры ял зні шча ным 

яў рэ ям Кой да на ва — гэ та яшчэ адзін пом-

нік — за пра шэн не да дыя ло гу. Лю дзі, якія 

прый дуць сю ды, бу дуць шу каць ад ка зы на 

пы тан ні, ча му та кая тра ге дыя ста ла маг чы-

мая і як не пе рай сці ры су ня на віс ці.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ЯК НЕ ПЕ РА СТУ ПІЦЬ РЫ СУ НЯ НА ВІС ЦІ?

Ка ля двух дзя сят каў кніг, якія 

ўба чы лі свет да 75-год дзя Вя-

лі кай Пе ра мо гі, прад ста ві лі ў 

Мін ску бе ла рус кія дзяр жаў-

ныя вы да вец твы.

У пэў ным сэн се сло ва флаг-

ма нам у тэ ме Вя лі кай Ай чын най 

вай ны з'яў ля ец ца «Бе ла рус кая эн-

цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі», 

за зна чы ла ды рэк тар вы да вец тва 
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га дах у шчыль ным су пра цоў ніц тве 

з На цы я наль ным ар хі вам і Бе ла-

рус кім ар хі вам кі на фо та фо на да-

ку мен таў, Ін сты ту там гіс то рыі НАН 

Бе ла ру сі, му зе ем гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны вы пу шча ны цэ лы 

шэ раг змяс тоў ных, аформ ле ных 

па най ноў шых па лі гра фіч ных тэх-

на ло гі ях вы дан няў, а яшчэ не каль кі 

вый дзе з ты паг ра фіі ў най блі-

 жэй шы час.

Так, у кніж най се рыі «Бе ла русь 

па мя тае. У імя жыц ця і мі ру», за-

пу шча най як част ка маш таб най 

рэс пуб лі кан скай ак цыі «Бе ла-

русь па мя тае», на сён ня вый шлі 

ўжо ча ты ры кні гі, кож ная з якіх 

утрым лі вае не толь кі ма ла вя до-

мыя ар хіў ныя звест кі і ўспа мі ны 

ві да воч цаў, але і ба га ты ілюст -

ра цый ны ма тэ ры ял — звыш 

600 фо та здым каў. Най ноў шая ў 

се рыі — эн цык ла пе дыя «Са вец-

кія свя ты і пар ты зан скія па ра ды 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны». Яна 

вый шла з дру ку лі та раль на дня мі і 

рас каз вае пра тое, як пар ты за ны, 

пад поль шчы кі і мір нае на сель ніц-

тва ад зна ча лі 1 мая, 7 ліс та па да 

і ін шыя зна ка выя для са вец кіх 

лю дзей свя ты, як пра хо дзіў па 

вы зва ле ным Мін ску пар ты зан скі 

па рад, а так са ма як 7 ліс та па да 

1941 го да ў ад каз на гіт ле раў-

скую пра па ган ду быў пра ве дзе-

ны ў Маск ве ле ген дар ны Па рад 

над зеі, без яко га, як лі чы лі мно гія 

фран та ві кі, маг ло б не быць і Па-

ра да Пе ра мо гі. На ступ ная кні га ў 

гэ тай се рыі, анан са ва ла Воль га 

Ва ні на, рас ка жа пра ад наў лен не 

раз бу ра на га фа шыс та мі Мін ска і 

бу дзе мець наз ву «Ад ро джа ны з 

по пе лу. Скі ра ва ны ў бу ду чы ню».

Так са ма пра цяг ва ец ца се рыя 

«Бе ла русь: тра ге дыя і праў да па-

мя ці». Яе кні гі ў вы да вец тве на-

зы ва юць «чор ны мі квад ра та мі», 

і гэ тая ха рак та рыс ты ка ад па вя-

дае як змес ту, так і вон ка ва му 

афарм лен ню кніг, бо пры све ча на 

кож ная з іх зла чын ствам фа шыс-

таў на бе ла рус кай зям лі — спа ле-

ным вёс кам, най буй ней шым ге та 

і кан цэнт ра цый ным ла ге рам, у 

якіх за гі ну лі ты ся чы і дзя сят кі ты-

сяч лю дзей. Ма тэ ры ял для гэ тых 

вы дан няў рых ту юць пра фе сій ныя 

гіс то ры кі су мес на з мяс цо вы мі 

гіс то ры ка-края знаў чы мі му зея мі 

ў роз ных рэ гі ё нах, рас каз ва ю чы 

нам, на шчад кам сал дат Вя лі кай 

Ай чын най, пра чор ныя, ба лю чыя 

кроп кі на кар це Бе ла ру сі — Ха-

тынь, Трас ця нец, Аза ры чы, На-

ва гру дак, Ма сю коў шчы ну... У ця-

пе раш ні час рых ту ец ца вы дан не, 

пры све ча нае Асі по ві чам, так са ма 

да след чы кі збі ра юць ма тэ ры я лы 

па ге та і кан цэнт ра цый ных ла ге-

рах у Брэсц кай, Ма гі лёў скай, Ві-

цеб скай аб лас цях.

Чым менш за ста ец ца жы вых 

свед каў Вя лі кай Ай чын най вай-

ны, тым боль шую сва бо ду атрым-

лі ва юць раз на стай ныя «ін тэр прэ та-

та ры», якія пе ра круч ва юць фак ты 

ча сам з ног на га ла ву ў мэ тах пе ра-

пі саць гіс то рыю. Ме на ві та та му, пад-

крэс ліў кі раў нік Вы да вец ка га до-

ма «Звяз да» Па вел СУ ХА РУ КАЎ, 

за да ча бе ла рус кіх вы да вец тваў, 

перш за ўсё дзяр жаў ных, — за ха-

ваць са праўд ную гіс та рыч ную па-

мяць, збі ра ю чы з пер шых вус наў 

бяс цэн ныя звест кі. У пры ват нас ці, 

у Вы да вец кім до ме «Звяз да» да 

75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі ўба чы-

ла свет но вая кні га Мі ка лая Смір-

но ва «Пар ты зан скі «дру гі фронт» 

у Бе ла ру сі». У яе ўвай шлі ар хіў ныя 

да ку мен ты, а так са ма аў тар скія 

на ры сы, якія рас кры ва юць ма ла-

вы ву ча ную тэ му — ім ёны ўдзель-

ні каў і пад ра бяз нас ці апе ра цый 

спец служ баў — атра даў НКУС 

(НКДБ) і ва ен най контр раз вед кі, 

якія дзей ні ча лі на аку па ва най на-

цыс та мі тэ ры то рыі БССР.

Яшчэ ад на кні га вы да вец тва 

па він на ўба чыць свет аку рат да 

9 мая і стаць вы дат ным па да рун-

кам для ве тэ ра наў. Збор нік «Бе-

ла русь пом ніць. Мін шчы на га на-

рыц ца» скла да ец ца з ус па мі наў 

свед каў і не па срэд ных удзель ні каў 

ва ен на га лі ха лец ця — ве тэ ра наў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, якія ця-

пер жы вуць на тэ ры то рыі Мін скай 

воб лас ці.

Кні га док та ра гіс та рыч ных на-

вук Га лі ны Алях но віч «Пра цоў ная 

Бе ла русь — фрон ту», якую вы пус-

ці ла да юбі лей най да ты вы да вец-

тва «Бе ла русь», на гад вае су час-

ні кам пра тое, што подз ві гі пад час 

вай ны бе ла рус кі на род здзяйс няў 

не толь кі на фрон це, у пад поль-

най і пар ты зан скай ба раць бе з во-

ра гам, але і ў ты ле — пра цу ю чы 

на прад пры ем ствах пад за клі кам 

«усё для фрон ту, усё дзе ля Пе-

ра мо гі», ад наў ля ю чы пра мыс ло-

васць і сель скую гас па дар ку на 

вы зва ле ных тэ ры то ры ях.

Боль шасць зга да ных кніг ужо 

мож на ўба чыць у ай чын ных кні гар-

нях. Да рэ чы, знай сці іх на па лі цах 

бу дзе не скла да на — па іні цы я ты ве 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі кож ны

асоб нік вы дан няў, пры све ча ных 

Вя лі кай Ай чын най вай не і 75-год-

дзю Пе ра мо гі, па зна ча ны ад мыс-

ло вай яр кай па пя ро вай стуж кай.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На па лі цуНа па лі цу

ЧЫ ТАЦЬ, КАБ ПОМ НІЦЬ
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АД «ЗВЯЗ ДЫ» СВЕ ЖЫЯ 
НА ВI НЫ, СВЕ ЖАЯ... ГАР БА ТА

СУ СТРЭ НУЦЬ ЦЯГ НІ КІ ПЕ РА МО ГІ
У рам ках свят ка ван ня 75-й га да ві ны Пе ра мо гі 

са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не 

ма гіст раль па ча ла ўпры гож ваць най буй ней шыя 

чы гу нач ныя вак за лы.

Як па ве дам ляе прэс-цэнтр БЧ, да кан ца гэ та га 

тыд ня ў бу дын ках буй ных чы гу нач ных вак за лаў з'я-

вяц ца спе цы яль на вы раб ле ныя свя точ ныя кан струк-

цыі ў вы гля дзе Цяг ні ка Пе ра мо гі, ін фар ма цый ныя 

пла ка ты і рас цяж кі. Яны бу дуць ра да ваць жы ха роў і 

гас цей на шай кра і ны да 8 ве рас ня. Пер шы мі па ча лі 

афарм лен не чы гу нач ных вак за лаў у Мін ску, Го ме лі 

і Ба ра на ві чах. Акра мя та го, на ўсіх чы гу нач ных вак-

за лах з 1 да 9 мая і з 26 чэр ве ня да 3 лі пе ня бу дуць 

гу чаць він ша ван ні з 75-год дзем Пе ра мо гі са вец ка га 

на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не і з Днём вы зва лен-

ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Так са ма з 1 мая Бе ла рус кая чы гун ка да лу чыц ца да 

па тры я тыч на га пра ек та «Квет кі Вя лі кай Пе ра мо гі». Ра-

бот ні кі, не па срэд на звя за ныя з аб слу гоў ван нем па са жы-

раў, пры ма цу юць да фор мен на га адзен ня бу тань ер кі з 

вы явай яб лы не вай квет кі і чыр во на-зя лё най сту жач кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КА МІ СІЯ ПА РАЗ МЕР КА ВАН НІ 
ЗА ПРА ШАЕ Ў АН ЛАЙН

У ГрДУ раз мер ка ван не вы пуск ні коў пра хо дзіць у 

ан лайн-рэ жы ме. Уся го сё ле та ў Ку па лаў скім уні-

вер сі тэ це раз мяр ку юць ка ля 950 вы пуск ні коў.

 — Ця пе раш няя сі ту а цыя толь кі па ско ры ла ўка ра-

нен не та ко га фар ма ту ра бо ты,  — рас тлу ма чыў пра-

рэк тар па ву чэб най ра бо це ГрДУ імя Ян кі Ку па лы 

Ге надзь ГАЧ КО.  — За раз вы пуск ні кі зна хо дзяц ца на 

пе рад дып лом най прак ты цы, час та ў роз ных га ра дах. 

Для пра цэ ду ры раз мер ка ван ня ім трэ ба бы ло б з'я-

віц ца на па ся джэн не ка мі сіі аса біс та. Ця пер у гэ тым 

ня ма не аб ход нас ці. У рам ках но ва га фар ма ту ў аў-

ды то рыі ўні вер сі тэ та пра цуе дзяр жаў ная ка мі сія па 

раз мер ка ван ні, за про ша ны так са ма прад стаў ні кі ар-

га ні за цый  — за каз чы кі кад раў. Сту дэн ты ў пэў ны час 

да лу ча юц ца да ан лайн-плат фор мы ад да ле на. Да лей 

усё ад бы ва ец ца як на звы чай ным раз мер ка ван ні.

Ге надзь Гач ко пад крэс ліў, што ў ВНУ вы пра ца ва ны 

эфек тыў ны ме ха нізм раз мер ка ван ня вы пуск ні коў, які 

да зва ляе на 100 % за бяс пе чыць пер шы мі ра бо чы мі 

мес ца мі сту дэн таў і ма гіст ран таў, якія атрым лі ва-

юць аду ка цыю за кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту. Атры ма юць на кі ра ван не на ра бо ту і сту-

дэн ты-плат ні кі, якія вы ка за лі та кое жа дан не. Раз-

мер ка ван не ў ГрДУ імя Ян кі Ку па лы пра цяг нец ца да 

29 кра са ві ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У НАС ЗНОЎ ПА ТАН НЕ ЛА 
АЎ ТА МА БІЛЬ НАЕ ПА ЛІ ВА

Ды зель нае па лі ва і бен зін ста лі тан ней шыя ў 

на шай кра і не з ня дзе лі. Пра зні жэн не цэн на 

аў та ма біль нае па лі ва на АЗС на 1 ка пей ку па ве-

да мі лі рэ дак цыі ў кан цэр не «Бел наф та хім».

Ця пер ца на ад на го літ ра бен зі ну АІ-92-К5-Еў ра  — 

1,71 руб ля, АІ-95-К5-Еў ра  — 1,81 руб ля, АІ-98-К5-Еў-

ра  — 2,03 руб ля, а ды зель на га па лі ва  — 1,81 руб-

ля. Мі ну лы раз кошт па лі ва зні жаў ся на 1 ка пей ку 

12 кра са ві ка.

Сяр гей КУР КАЧ.

НА ГО МЕЛЬ ШЧЫ НЕ 
ПЕ РА НЯ СУЦЬ ПА ЛЯ ВАН НЕ?

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі ін фар муе за ці-

каў ле ных аб тым, што ў су вя зі з вы со кім кла сам 

па жар най не бяс пе кі на тэ ры то рыі Го мель скай 

воб лас ці, а так са ма ўста ноў ле ны мі аб ме жа ван-

ня мі на на вед ван не ля соў ім пад рых та ва на па ста-

но ва аб змя нен ні тэр мі наў па ля ван ня, пра ду гле-

джа ных пунк та мі 9, 11—13 да дат ку 2 да Пра віл 

вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня.

Іх пра па ну ец ца ўста на віць сё ле та ў па ляў ні чых 

гас па дар ках Го мель скай воб лас ці для:

глуш ца і це це ру ка  — з 20 са ка ві ка да 30 кра са-

ві ка;

гу сі бе ла ло бай, гу сі-гу мен ні цы, гу сі шэ рай, ка зар-

кі ка над скай, кры жан кі, сві я зі, го га ля, шы ра ка нос кі, 

чэр не ці чыр во на га ло вай, чэр не ці чу ба тай, чыр ка-

трас кун ка, чыр ка-свіс тун ка, кач кі шэ рай  — з дру гой 

су бо ты са ка ві ка да 30 кра са ві ка;

слон ку  — з трэ цяй су бо ты са ка ві ка да 30 кра-

са ві ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СЁ ЛЕ ТА Ў АК ТЫ ВЕ  — 
БОЛЬШ ЗА 11 ТЫ СЯЧ ТОН СО КУ

Ле са гас па дар чыя ўста но вы за вяр шы лі се зон 

на рых тоў кі бя ро за ва га со ку. Уся го ця пе раш няй 

вяс ной бы ло са бра на 11 182,5 то ны ўра джаю. 

Най боль шы ўнё сак зра бі лі ляс га сы Брэсц кай 

воб лас ці, дзе бы ло на рых та ва на 4274 то ны 

на пою, па ве дам ляе прэс-служ ба Мі ніс тэр ства 

ляс ной гас па дар кі.

Cё ле та асоб ныя ляс га сы па ча лі на рых тоў ку ўжо 

ў па чат ку са ка ві ка. Рух со ку пры гэ тым ад зна чаў ся 

не ста біль нас цю і пе ры я дыч на пе ра ры ваў ся. 

У мі ніс тэр стве ад зна чы лі, што ўвесь са бра ны сок 

прак тыч на ад ра зу ж ад праў ляў ся да спа жыў цоў  — на 

пе ра пра цоў чыя прад пры ем ствы і на сель ніц тву. Да рэ-

чы, гра ма дзя не ку пі лі не па срэд на ў ляс га саў пры бліз-

на кож ны чац вёр ты літр на пою (2674,4 то ны). 

Бе ла рус кі бя ро за вік сё ле та рэа лі зоў ваў ся і на экс парт. 

Ляс га сы па ста ві лі за мя жу больш за 516 тон на пою.

ПЯЦЬ ГА ДОЎ, ЧА ТЫ РЫ КО ЛЫ, 
ТРЫ КІ ЛА МЕТ РЫ...

Ма ло га жы ха ра Слуц ка на дзі ця чым ве ла сі пе-

дзе вы яві лі на ажыў ле най тра се. Пра гэ тую не-

звы чай ную гіс то рыю па ве да мі ла УУС Мінск ага 

абл вы кан ка ма.

Уве ча ры ка ля 20.10 у апе ра тыў на-дзя жур ную 

служ бу Слуц ка га РА УС па сту пі ла па ве дам лен не ад 

случ чан кі. Жан чы на рас ка за ла, што па аў та да ро зе 

Р-23 у на прам ку ста лі цы на ча ты рох ко ла вым ве ла-

сі пе дзе па або чы не едзе хлоп чык, яко му на вы гляд 

ка ля ча ты рох га доў.

Не ад клад на ту ды быў на кі ра ва ны на рад ДПС ад-

дзе ла ДАІ Слуц ка га РА УС. Юны ве ла сі пе дыст, які 

прад ста віў ся Ар цё мам, быў зной дзе ны на 108-м кі ла-

мет ры аў та да ро гі Р-23 Мінск  — Мі ка шэ ві чы ў ра ё не 

раз вяз кі з аў та да ро гай Р-43 гра ні ца Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі  — Кры чаў  — Іва цэ ві чы. По бач з ма лым зна хо-

дзі лі ся граж да не, якія пра яз джа лі мі ма. Яны спы ні лі ся, 

каб да ве дац ца, што ён ро біць на ажыў ле най тра се. 

Ін спек та ры ДАІ да ста ві лі дзі ця і яго транс парт ны сро-

дак у Слуц кі РА УС. На жаль, хлоп чык не змог рас тлу-

ма чыць, дзе жы ве і як за вуць яго баць коў.

Паз ней вы свет лі ла ся, што баць кі Ар цё ма, жы ха ры 

Слуц ка, гу ля лі з дзець мі ў два ры до ма і не за ўва жы лі, 

як іх 5-га до вы сын з'е хаў. Не знай шоў шы ма ло га і яго 

ве ла сі пед, па ча лі шу каць на блі жэй шых ву лі цах. Пас ля 

гэ та га ка ля 21-й га дзі ны баць кі звяр ну лі ся ў мі лі цыю. 

Там ім па ве да мі лі, што дзі ця іх ужо ча кае ў РА УС.

Хлоп чы ка вяр ну лі ма ме і та ту, пра вёў шы пры гэ-

тым з імі пра фі лак тыч ную гу тар ку. Вар та ад зна чыць, 

што баць кі ха рак та ры зу юц ца ста ноў ча, вы хоў ва юць 

пяць дзя цей.

Да рэ чы, ма лень кі Ар цём на сва ім ча ты рох ко ла-

вым ве ла сі пе дзе ад до ма да мес ца, дзе яго знай шлі, 

пра ехаў ка ля трох кі ла мет раў, па ве да мі лі ва УУС 

Мінск ага абл вы кан ка ма.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ста рыя пра вi лы: каб пе ра ка нац ца, 

што госць пай шоў, трэ ба спус цiць яго 

з лес вi цы — то-бок пра во дзiць... Каб 

па спа дзя вац ца, што госць прый дзе, 

трэ ба яго за пра сiць. I гэ та «Звяз да» 

ра бi ла, пры чым до сыць час та — у 

пры ват нас цi, на шы пад пiс чы кi i дзе-

ла выя парт нё ры пры хо дзi лi на кож-

ны ро зыг рыш пры зоў.

Гэ тым ра зам — на вя лi кi жаль i па зра-

зу ме лых пры чы нах — па ся джэн не ты раж-

най ка мi сii ад бы ло ся без ша ноў ных гас цей, 

ад нак у поў най ад па вед нас цi з умо ва мi 

гуль нi, з за ха ван нем яе тра ды цый.

Па вод ле iх кож ны, хто афор мiў пад пiс ку 

на «Звяз ду» на дру гi квар тал аль бо пер-

шае паў год дзе 2020-га i да слаў у рэ дак-

цыю карт ку-ку пон (яны дру ка ва лi ся ця гам 

пад пiс ной кам па нii ра зам з пра гра май тэ-

ле пе ра дач), мог прэ тэн да ваць на фiр мен-

ны «звяз доў скi» тэр мас аль бо грыль-бар-

бе кю. Тут, у рэ дак цыi, усе да сла ныя карт кi 

рэ гiст ра ва лi ся, сар та ва лi ся па аб лас цях i 

го ра дзе Мiн ску, по тым па чар зе ссы па лi-

ся ў ча роў ны са ла мя ны ка пя люш. Дня мi з 

яго да ста лi...

Та кiм чы нам, тэр мас з ла га ты пам 

га зе ты «Звяз да» вый гра лi:

Ма рыя Iг на таў на Пра та се вiч, 

а/г Хомск Дра гi чын ска га ра ё на Брэсц-

кай воб лас цi;

Ра i са Iва наў на Са ро ка, в. Сiт цы Док-

шыц ка га ра ё на Вi цеб скай воб лас цi;

Мi ка лай Ва лян цi на вiч Ста рых, 

г. Го мель;

Нi на Ула дзi мi ра ўна Фурс, г. Грод на;

На дзея Са вель еў на Ма рус, г/п Глуск 

Ма гi лёў скай воб лас цi;

Люд мi ла Ста нi сла ваў на Ба чы шча, 

п. Круп скi Мiн скай воб лас цi;

Воль га Iва наў на Аст роў ская, 

г. Мiнск.

Су пер прыз — грыль-бар бе кю 

Sundays Allan — вый гра ла Тац ця на Вiк-

та раў на Мар ка ва, в. Ма лая Уса Уз дзен-

ска га ра ё на Мiн скай воб лас цi.

Вiн шу ем! Тым жа, ка го ўда ча аб мi ну ла, 

на га да ем ста ры анек дот. Адзiн дзядзь ка 

што ра нак да бо га звяр таў ся: маў ляў, да па-

ма жы мне вый граць прыз ад га зе ты «Звяз-

да»!.. За ду рыў га ла ву сва ёй прось бай. 

I бог-та кi ада зваў ся, ска заў: «Дык па ма жы 

i ты мне — пад пi шы ся на гэ тае вы дан не, 

да шлi тую карт ку i та ды...»

Вы сно вы за ва мi.

Афi цый на:

Ар га нi за та рам рэ клам най гуль нi «Смач-

ны над вя чо рак са «Звяз дой» з'яў ля ец ца 

рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы да-

вец кi дом «Звяз да» (УНП 100155376), раз-

ме шча ная па ад ра се: вул. Б. Хмяль нiц ка га, 

10А, г. Мiнск, 220013.

Рэ клам ная гуль ня «Смач ны над вя чо-

рак са «Звяз дой» за рэ гiст ра ва на Мi нiс-

тэр ствам ганд лю Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

06.03.2020 г. (па свед чан не № 3758) i 

пра во дзiц ца на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе-

ла русь з 14 са ка вi ка да 30 чэр ве ня 2020 

го да ўключ на ся род пад пiс чы каў га зе ты 

«Звяз да» на дру гi квар тал або пер шае 

паў год дзе 2020 го да. Уся го ў гуль нi ўзя лi 

ўдзел 104 пад пiс чы кi. Пры за вы фонд гуль-

нi ра зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра-

вя дзен ня рэ клам най гуль нi i атры ман ня 

пры зоў: 8 (017) 263 66 73.
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