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У ад ной з бе ла рус кіх га зет 

бы ла не ка лі руб ры ка «Наш 

этаж». Інт ры гу ю чая наз ва... 

І пры клад на та кі ж змест, бо 

ў ёй жур на ліс ты пі са лі пра 

жыц цё рэ дак цыі, пра... ся бе: 

анан са ва лі пэў ныя пра ек ты, 

зна ё мі лі чы та чоў з но вы мі 

кад ра мі, ад ка за лі на асоб ныя 

ліс ты і пы тан ні.

Ча му праз га зе ту? Як той ка-

заў, чы тай це і ўсё зра зу ме е-

це.

«Звяз ду», — па ве дам ляе спа-

дар С. з Мін шчы ны, — я чы таю 

вель мі даў но, мо жа, з па чат ку ся-

мі дзя ся тых. Не як на ват пі саў вам, 

але кам п'ю та рам я не ва ло даю, а 

вы, му сіць, не чы та е це ліс ты ад ру кі 

(ці ка ва, ад куль бя руц ца та кія дум-

кі? — Аўт.). А та му прось бы ў мя-

не, мож на ска заць, ра ней шыя. На 

ста рон кі га зе ты вяр ну ла ся руб ры-

ка «Пес ню бя ры це з са бою». Ка лі 

лас ка, на дру куй це там сло вы Гім на 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, пе ра лік усіх 

яе дзяр жаў ных свят».

Зда ва ла ся б, ні чо га скла да на га: 

мож на знай сці ў ін тэр нэ це зга да-

ную ін фар ма цыю і да слаць яе ша-

ноў на му чы та чу. Але... ку ды, ка лі 

ў кан цы ліс та ка рот кая пры піс ка: 

ад рас на кан вер це... не са праўд ны, 

проз ві шча-імя — так са ма.

А ў вы ні ку, мож на ска заць, «кан-

флікт», пры чым на роў ным мес цы: 

чы тач не за да во ле ны га зе тай, бо 

яму не ад ка за лі, су пра цоў ні кі га зе-

ты — ну вя до ма ж — не за да во ле ны 

са бой...

Амаль тыя ж «на жні цы» і з ліс-

том са Жло бі на. Спа да ры ня Е. П. 

(проз ві шча не на зы ва ем з этыч-

ных мер ка ван няў) па ве дам ляе, 

што «Звяз ду» вы піс вае 25 га доў, 

што столь кі ж — да сы лае карт кі на 

ро зыг рыш пры зоў, але не вый грае 

ні ко лі і ні чо га, на ват па дра бя зе. 

«Гэ та прос та не рэ аль на!!!» — лі-

чыць жан чы на.

І зра зу мець яе зу сім ня цяж ка...

Як, да рэ чы, і яе зям ляч ку, Соф'ю 

Ку сян ко ву з Ра га чоў шчы ны. Яна 

так са ма дзе ся ці год дзя мі вы піс вае 

«Звяз ду»... Да та го ж у вёс цы ства-

ры ла свай го ро ду клуб ама та раў 

на шай га зе ты, па ста ян на пі ша вер-

шы на кон курс «Хто ка го?», бай кі 

ў руб ры ку «...На род на про ва дзе!», 

па ста ян на зды мае і да сы лае ў рэ-

дак цыю фо та...

Дык вось: карт кі на ро зыг рыш 

пры зоў яна ад праў ляе так са ма... 

Хоць і мар на (пры нам сі, па куль), 

бо на вый грыш ёй так са ма ні ра зу 

не па шчас ці ла.

Крыўд на пад піс чы кам, што так 

бы вае, крыўд на і нам, без ві ны ві-

на ва тым су пра цоў ні кам рэ дак цыі. 

Але ж пры зы ў га зе це ні ко лі не 

раз мяр коў ва лі ся і не раз мяр коў-

ва юц ца, яны (і «Звяз да» аб гэ тым 

пі ша, пры чым па ста ян на) ме на ві та 

ра зы гры ва юц ца згод на з за цвер-

джа ны мі пра ві ла мі, у пры сут нас ці 

тых жа «све дак» — на шых дзе ла-

вых парт нё раў паш та ві коў, на шых 

пад піс чы каў. Тым з іх, хто хо ча, на-

прык лад, па гля дзець, як гэ та ро біц-

ца, ні хто не за ба ра няе ў пер шыя дні 

но ва га квар та ла па тэ ле фа на ваць у 

рэ дак цыю, удак лад ніць дзень і час 

ро зыг ры шу, каб пры няць удзел: з 

«ча роў на га» ка пе лю ша сва і мі ру ка-

мі вы цяг нуць, так бы мо віць, шчас-

лі выя карт кі.

Адзі ная прось ба та ды: па пя рэ-

дзіць аб сва ім пры ез дзе, каб рэ дак-

цыя за ка за ла про пуск у Дом прэ сы, 

на наш па верх...

Ёсць у ліс це са Жло бі на і яшчэ 

ад на прэ тэн зія: га зе та «Звяз да» — 

вы дан не сур' ёз нае, а дру ку ец ца «на 

шмат ках па пе ры», ма лым фар ма-

там: «Ка лі лас ка, вяр ні це ра ней шы 

вы пуск аль бо чар гуй це — дзень вя-

лі кі фар мат, дзень ма лы».

Коль кі лю дзей, столь кі мер ка-

ван няў: амаль ад на ча со ва з гэ тым 

ліс том у рэ дак цыю прый шоў яшчэ 

адзін — ад удзель ні ка Вя лі кай Ай-

чын най вай ны, ад да на га пад піс чы-

ка і аў та ра га зе ты спа да ра Мі ха ся 
Чар няў ска га з к.п. На рач. Цы та та: 

«Вель мі доб ра, што «Звяз да» пе ра-

ста ла дру ка вац ца па ме рам прас ці-

ны, яе ня зруч на бы ло чы таць».

Ня ма кан сэн су су на гэ ты конт і 

ся род су пра цоў ні каў га зе ты: не ка-

му больш па да ба ец ца ста ры, вя лі кі 

фар мат, не ка му — но вы...

Кі ру ю чы ся ўсі мі гэ ты мі па жа-

дан ня мі-мер ка ван ня мі, а так са ма 

эка на міч най мэ та згод нас цю (ну 

ку ды без яе ся гон ня?), «Звяз да» і 

вы хо дзіць то вя лі кім фар ма там, то 

(пе ра важ на) ма лым.

«Бы ло б што чы таць там», — заў-

ва жыць нех та і бу дзе мець ра цыю, 

бо «...без срод каў ма са вай ін фар-

ма цыі цяж ка ўя віць жыц цё. Яны па-

ра ней ша му абу джа юць дум кі і па-

чуц ці, та му я імк ну ся чы таць кож ны 

дзень і заў сё ды па чы наю з лю бі май 

бе ла рус ка моў най «Звяз ды», — па-

ведамляе спа дар Ілья Ан тон чык 
з г. На ва груд ка. — Як па ста ян ны 

шмат га до вы пад піс чык, ма гу за-

ўва жыць, што ка лек тыў рэ дак цыі 

ста ра ец ца ін фар ма ваць чы та чоў 

пра най важ ней шыя па дзеі ў кра і не 

і све це, асвят ляць ак ту аль ныя праб-

ле мы. Тут мож на знай сці ад ка зы на 

мно гія пы тан ні, атры маць доб рыя 

пад каз кі і па ра ды...

«Звяз да», — пра цяг вае Ілья Іль-

іч, — хут ка ад зна чыць свой ста га-

до вы юбі лей. І я прос та за клі каю 
ўсіх бе ла ру саў, жы ха роў кра і ны, 
пад пі сац ца на гэ ту га зе ту, чы таць 
яе, пад трым лі ваць мо ву ў сва ёй 
кра і не і сва ёй ду шы. Ка лі гэ та ад-

бу дзец ца, «Звяз да» змо жа сме ла 

гля дзець у заўт раш ні дзень і ад зна-

чаць усё но выя і но выя юбі леі».

Для та го ж — каб сме ла гля-

дзець у заўт раш ні дзень..., на дум-

ку спа да ра Ула дзі мі ра Го лу бе ва 
з Мін ска, «Звяз дзе» трэ ба як ма га 

час цей дру ка ваць ліс ты чы та чоў, іх 

пра па но вы і раз ва жан ні, бо ча ла-
ве ку важ на быць па чу тым, важ на 
вы ка зац ца».

Хто б спра чаў ся, мы — не бу-
дзем:

«Серп зве да ла і жор ны
Ды ма ла ціль ны цэп.
Та му ні ко лі чор ным
Не на зы ва ла хлеб.
Ка лі іду ў да ро гу
Ці хоць ку ды іду,
Акрай чык ці асу шак
У сум ку па кла ду...»
На пі са ла так спа да ры ня Ва лян-

ці на Пчол ка з Ві цеб ска.
Яна ж зга да ла, як не ка лі, у 

1944-м, на ад наў лен не Ко пыс кай 
МТС пры сла лі Мі ная Кар па ві ча 
Кру та ўцо ва і як ён стаў для ўсіх ні-
бы род ны баць ка.

Пер шай спра вай для но ва га 
кі раў ні ка бы ло ад крыц цё кур саў 
трак та рыс таў, на якія пай шлі ста-
рэй шыя хлоп цы і жан чы ны. По тым 
на тэ ры то рыі МТС за пра ца ваў 
млын, з'я ві лі ся (кло па там ды рэк та-
ра) дзве ка ро вы і два ка ні. У вы ні ку 
на кож ную сям'ю што ме сяц ста лі 
вы дзя ляць па ад ным пу дзе му кі і 
што дзень — па літ ры ма ла ка. Да 
та го ж, каб за се яць га ро ды, лю-
дзям да ва лі ка ня, узім ку за чаты-
ры кі ла мет ры дзя цей пад во зі лі ў 
шко лу.

«Пад руч ні каў там не ха па ла, — 
ус па мі нае спа да ры ня Ва лян ці на 
Яго раў на. — Мы бы лі кеп ска апра-
ну тыя, на паў га лод ныя, але ўсё ж 
вель мі шчас лі выя, што скон чы ла ся 

вай на, што ад сту пае го лад».

Дык вось ад куль паэ тыч ныя 

рад кі...

Для іх — чы тац кіх і вар тых ува-
гі — «Звяз да», зда ец ца, заў сё ды 
зна хо дзі ла мес ца... Хоць і не для 
ўсіх: крыўд на, ка лі га зе це для пуб-
лі ка цыі пра па ну юць ар ты ку лы, пе-
ра пі са ныя з ін тэр нэ ту аль бо з ін шых 
вы дан няў, ана нім ныя «тры вож ныя 
сіг на лы», кі пы не дас ка на лых, мяк-
ка ка жу чы, вер шаў з да ру чэн нем 

пра чы таць і вы браць для дру ку 
(як быц цам ёсць у га зе це ней кая 
лі та ра тур ная ўклад ка) са мыя леп-
шыя...

Крыўд на яшчэ, што чы та чы 
(пра бач це за таў та ло гію) крыў-
дзяц ца, ка лі ў іх тэкс ты ўно сяц ца 
праў кі. Але ж тут пра ві ла ад но: на 
ста рон кі га зе ты, як до ма на стол, 
нель га ста віць неш та сы рое... Зна-
чыць, трэ ба — дзе тро хі больш, 
дзе ме ней — па пра віць, пад рых-
та ваць ма тэ ры ял да дру ку, па тра-
ціць час...

Але ж яго не шка да, дзе ля спра-
вы, дзе ля род най мо вы і род най га-
зе ты, дзе ля чы та чоў-пад піс чы каў, 
якія лю бяць «Звяз ду» і дзе ляц ца ці 
не са мым да ра гім. Спа дар Ле а нід 
Гаў рук з Дзяр жын ска да слаў, на-

прык лад, вы раз кі з на шай га зе ты 
за... 1947 год!

З яго ж кан вер та ка рот кі ло зунг: 
«Са «Звяз дой»... Ад дзя доў і баць-
коў — да нас, сы ноў і ўну каў».

Хо ра ша ска за на, гуч на... Хай 
збу дзец ца! Як і ці хае пры знан не 
спа да ра Чар няў ска га:

Па гор шаў зрок,
«Ту пее» слых
І га ла ва ужо не тая,

Але ж вы піс ваю «Звяз ду» —

ча каю

і чы таю.

Так бы ло, так ёсць і, спа дзя ём-
ся, бу дзе!

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
dounar@zviazda.by
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Не ўза ба ве ў за кон ную сі лу ўсту піць 

но вая ін струк цыя аб па рад ку пра вя-

дзен ня па ля вых по шу ка вых ра бот 

гра мад скі мі ар га ні за цы я мі.

Аб гэ тым пад час прэс-кан фе рэн-

цыі, пры мер ка ва най да Дня ўсе на-

род най па мя ці ах вяр Вя лі кай Ай-

чын най вай ны, па ве да міў на чаль-

нік упраў лен ня па ўве ка веч ван ні 

па мя ці аба рон цаў Ай чы ны і ах вяр 

вой наў Уз бро е ных Сіл пал коў нік 

Сяр гей ВА РА НО ВІЧ.

Акра мя та го, ён рас ка заў, што за по-

шу ка вы пе ры яд 2016 го да 52-м асоб ным 

спе цы я лі за ва ным по шу ка вым ба таль ё-

нам экс гу ма ва ны і пе ра да дзе ны мяс цо-

вым вы ка наў чым і рас па рад чым ор га нам 

для да лей ша га пе ра па ха ван ня астан кі 

6232 ча ла век, якія за гі ну лі ў га ды Вя лі-

кай Ай чын най вай ны, а так са ма ах вяр 

Пер шай су свет най.

Да рэ чы, гэ та най боль шая коль касць 

экс гу ма ва ных астан каў за адзін по шу-

ка вы пе ры яд за 20-га до вую гіс то рыю іс-

на ван ня ба таль ё на. Па вы ні ках па ля вых 
по шу ка вых ра бот, уста ноў ле ны звест кі 
аб 369 ва ен на слу жа чых, боль шасць якіх 
лі чы лі ся знік лы мі без вес так. Ле тась вай-
скоў ца мі ба таль ё на ад пра ца ва на 100 по-
шу ка вых аб' ек таў на тэ ры то рыі 48 ра ё наў 
усіх аб лас цей кра і ны, а так са ма ў Мін ску 
і Грод не. Най больш маш таб ныя по шу ка-
выя ра бо ты атры ма лі шы ро кі гра мад скі 
рэ за нанс. «Звяз да», у сваю чар гу, пі са ла 
пра тое, як на тэ ры то рыі ад ной з во ін скіх 
час цей у Ба ры са ве бы лі вы яў ле ны астан кі 
4340 за гі ну лых — ах вяр «Шта ла га 382».

— Сё ле та во і ны-по шу ка ві кі па він ны ад-
пра ца ваць на 64 аб' ек тах, — за зна чыў Сяр-
гей Ва ра но віч. — Ужо скон ча ны ра бо ты 

на 26 з іх. Зной дзе ны астан кі 77 за гі ну лых: 

71 чыр во на ар мей ца, пя ці ах вяр вой наў, пар-

ты за на. Ужо ўста ноў ле ны ім ёны дзе вя ці з іх.

Акра мя пра вя дзен ня па ля вых по шу-

ка вых ра бот, ад ным з пры яры тэт ных 

кі рун каў ра бо ты па ўве ка веч ван ні за-

ста ец ца па паў нен не аў та ма ты за ва на га 

бан ка да ных во ін скіх па ха ван няў. Сё ле-

та пры ня та на ўлік 85 во ін скіх па ха ван-

няў. Уся го на дзяр жаў ным улі ку іх 7589. 

Пры чым банк да ных утрым лі вае за пі сы 

аб больш чым 2,6 міль ё на за гі ну лых ва 

ўзбро е ных кан флік тах у роз ныя гіс та рыч-

ныя пе ры я ды.

У ме жах дзяр жаў ных пра грам у ва ен-

на-ме ма ры яль най сфе ры рэа лі зоў ва ец ца 

так са ма шэ раг між на род ных да га во раў 

і аба вя за цель стваў. У пры ват нас ці, да 

2018 го да пра цяг ну ты по шук ва ен на слу-

жа чых, якія знік лі без вес так у пе ры яд 

вай ны ў Аф га ні ста не. У ця пе раш ні мо-

мант без вес так знік лы мі ў гэ тай кра і не 

лі чац ца 264 бе ла ру сы.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
kanyuta@zvіazda.by

Ве ка пом наеВе ка пом нае  

Ме ра пры ем ствы ў па мяць аб гіс та рыч ных па дзе ях па ча-
лі ся ве ча рам 21-га чэр ве ня на ву лі цы Са вец кай. Му зей-
ныя ра бот ні кі, рэ кан струк та ры, гра мад скія ак ты віс ты 
ад на ві лі ат мас фе ру апош ніх мір ных дзён 1941-га го да. 
Экс па зі цыі прад стаў ля лі ін тэр' ер па чат ку са ра ка вых, іг-
ра ла му зы ка та го ча су, па ву лі цы пра гуль ва лі ся па ры — 
муж чы ны ў фор ме вай скоў цаў і да мы ў су кен ках на шых 
пра ба буль. Шмат лі кія на вед валь ні кі фа та гра фа ва лі ся з 
рэ кан струк та ра мі, дзе ці аб лю ба ва лі ва ен ную тэх ні ку. 
Ма лым да зва ля лі па ся дзець у ма шы нах уз ору 30-х.

Шмат гле да чоў са браў па рад ва ен на-гіс та рыч ных аб' яд нан-
няў. Яго ўдзель ні кі ў фор ме страл коў, ар ты ле рыс таў, са пё раў, 
су вя зіс таў прай шлі ад КПП ва ен на-па ля во га ла ге ра на ву лі цы 
Зу ба чо ва па ву лі цы Го га ля да пе ра ся чэн ня з Са вец кай. Сё ле та 
на фес ты валь з'е ха ла ся ка ля 500 рэ кан струк та раў з 13 кра ін 
све ту. Ра сі я нін Алег Яфі маў ска заў, што ён удзель ні чае ў ва-
ен на-гіс та рыч ным клу бе ў знак па мя ці пра дзе да: «Мой дзед 
Пётр Іва на віч пай шоў на вай ну ра зам з тры ма су се дзя мі па ка-
му наль най ква тэ ры. Вяр нуў ся ён адзін. Пра жыў не доў га, да лі 

знаць фран та выя ра нен ні. Та му наш свя ты аба вя зак пом ніць 
пра са ма ах вяр ныя подз ві гі гэ тых лю дзей».

У пяць га дзін ра ні цы 22-га чэр ве ня ад бы ла ся рэ кан струк цыя 
па чат ку аба ро ны Брэсц кай крэ пас ці. Гле да чы, якіх бы ло ка ля 
дзя сят ка ты сяч на Коб рын скім ума ца ван ні, уба чы лі ге ра іч ны бой 
па меж най за ста вы, біт ву за шпі таль, спро бы пра ры ву з крэ пас ці, 
ата ку Сам ве ла Ма це ва ся на, якая ўвай шла ў гіс то рыю. Асаб лі ва 
кра наль ным і эма цый ным стаў эпі зод зда чы ў па лон жан чын і 
дзя цей крэ пас ці. Дра ма тыч ная тэ ат ра лі за ва ная дзея да ла маг-
чы масць ма ла до му па ка лен ню аку нуц ца ў ат мас фе ру вай ны.

А пе рад рэ кан струк цы яй па даў няй тра ды цыі прай шоў 
мі тынг-рэ кві ем з удзе лам кі раў ніц тва воб лас ці і го ра да. Гэ-
тым ра зам па дзеі та го дня на пло шчы Цы ры ма ні я лаў зга да лі 
яшчэ да сві тан ня. На мі тын гу вы сту піў стар шы ня Брэсц ка га 
гар вы кан ка ма Аляк сандр РА ГА ЧУК. Кі раў нік го ра да пад крэс ліў, 
што сён няш нія ме ра пры ем ствы ста лі свед чан нем па мя ці, якая 
жы ве ў вя ках, і што най леп шым пом ні кам ге ро ям-аба рон цам 
ста но віц ца сён ня пры го жы і су час ны Брэст.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by



ЛЕ ТАМ 44-ГА...
Ста ліч ная мо ладзь рэ кан стру юе пар ты зан скі па рад

24 чэр ве ня з 12.00 да 
21.00 у Мін ску прад-
стаў ні кі Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са-
ю за мо ла дзі прад ста-
вяць шы ро ка маш таб-
ны па тры я тыч ны пра-
ект «Ле там 44-га...», 
іні цы я та рам яко га вы-
сту па юць Мін скі га рад-
скі ка мі тэт ГА «БРСМ» 
і Мін скі га рад скі вы ка-
наў чы ка мі тэт. Мес ца 
пра вя дзен ня — ву лі-
ца Кам са моль ская ад 
ву лі цы Кі ра ва да пра-
спек та Не за леж нас ці.

Цэнт раль най па дзе яй уся го пра ек та ста не рэ кан струк-

цыя пар ты зан ска га па ра да, які прай шоў 16 лі пе ня 1944 

го да на по лі бы ло га іпад ро ма ў Мін ску з на го ды вы зва-

лен ня ста лі цы ад ня мец кай аку па цыі. У рэ кан струк цыі 

шэс ця пар ты зан скіх атра даў пры муць удзел 500 хлоп цаў. 

Па за дум цы ар га ні за та раў пра ек та, іх су стра ка юць жы-

ха ры вы зва ле най ста лі цы, ма ла дыя дзяў ча ты ў адзен ні 

40-х га доў і з удзяч нас цю ўру ча юць пар ты за нам бу ке-

ты па ля вых кве так. У па ра дзе так са ма возь муць удзел 

верш ні кі і адзін з сім ва лаў пар ты зан ска га па ра да 1944 

го да — ка зёл па мя нуш цы Ма лыш.

У рам ках па тры я тыч на га пра ек та на ву лі цы Кам са моль-

скай раз гор нец ца маш таб ная раз на пла на вая ін тэр ак тыў-

ная экс па зі цыя: квэс ты, май стар-кла сы, па ля вая кух ня, 
тэ ма тыч ныя фо та зо ны, кан цэрт ная і ды джэй-пра гра ма.

Фі наль най кроп кай ма ла дзёж на га па тры я тыч на га 
пра ек та «Ле там 44-га...» ста не сім ва ліч ная ак цыя «Мы 
вы бі ра ем МІР!», у хо дзе якой пад вы ка нан не кра наль най 
кам па зі цыі дзі ця чым хо рам ста ліч ная мо ладзь вы пус ціць 
у не ба 73 бе лыя па вет ра ныя ша ры, якія сім ва лі зу юць па-
дзя ку ма ла до га па ка лен ня за 73 мір ныя га ды Бе ла ру сі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

АПОШ НІ ПРЫ ТУ ЛАК САЛ ДА ТА

МЫ НЕ ЗА БЫ ЛІ СЯ У Брэс це ад зна чы лі 76-ю га да ві ну 
па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны

«СА «ЗВЯЗ ДОЙ»... 
Ад дзя доў і баць коў — да нас, сы ноў і ўну каў»


