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ЦА РЫ ЦА ІКОН
Пры знац ца, та кой коль-

кас ці каш тоў ных вы ра баў у 

хра мах ба чыць не да во дзі ла-

ся. Іх, як пра ві ла, пры во зяць 

сю ды тыя, хто з да па мо гай 

ма літ вы пе ра мог хва ро бы. 

Як вы гля дае, та кіх ня ма-

ла — маг чы ма, не ад на сот-

ня. Боль шасць вы ра баў, якія 

зна хо дзяц ца пад шклом іко-

ны, гэ та за ла тыя лан цуж кі.

— Кож ны ме сяц з'яў ля ец-

ца да дзе ся ці но вых вы ра-

баў, і гэ та толь кі з зо ла та. 

Ся рэб ра ныя за хоў ва юц ца 

ў ал та ры, — рас каз вае ма-

туш ка Ксе нія Анан ка. — Гэ-

та зна чыць, што нех та пры-

яз джае і дзя куе за па чу тую 

ма літ ву, пры но сіць ах вя ру.

Іко на, якая гус та за ве ша-

на зо ла там, — гэ та аб раз 

Бо жай ма ці Усе ца ры цы. Ме-

на ві та ён лі чыц ца ў хра ме 

цу да дзей ным. Гэ та су час ны 

спіс з іко ны ХVІІ ста год дзя, 

якая за хоў ва ец ца ў ма нас-

ты ры на свя той га ры Афон у 

Грэ цыі. Гіс то рыю аб ра за да-

нёс з ХХ ста год дзя афон скі 

ста рац. Ён рас каз ваў, які ста-

ноў чы ўплыў аказ вае іко на на 

хво рых з роз ны мі пух лі на мі. 

З гэ та га аб ра за ста лі ра біць 

спі сы для ін шых хра маў.

— Пер шы вы па дак вы-

зда раў лен ня дзя ку ю чы на-

шай іко не ад быў ся кры ху 

больш за 10 га доў та му, — 

пра цяг вае рас каз ма туш ка 

Ксе нія. — Ма ла дой дзяў чы-

не з Мін ска быў па стаў ле-

ны ды яг наз, а па сут нас ці 

пры суд, трэ ба бы ло ра біць 

най скла да ней шую апе ра-

цыю. Яна да ве да ла ся пра 

наш храм і пры еха ла сю ды. 

Пас ля ма літ вы, іду чы на 

апе ра цыю, яна зда ла ана лі-

зы, і яны бы лі доб рыя. Гэ тая 

дзяў чы на пры еха ла да нас 

з бу ке там руж, зня ла з ся-

бе каш тоў нае ўпры га жэн не 

і па кла ла пе рад іко най.

Па сло вах Ксе ніі, та кіх вы-

ра баў апош нім ча сам пры ба-

ві ла ся і ад бяз дзет ных сем' яў. 

У ад ных не бы ло дзя цей ча-

ты ры га ды, у дру гіх — ва сям-

нац цаць. Быў вы па дак, ка-

лі пас ля на вед ван ня хра ма 

жан чы на на ра дзі ла ў 51 год. 

І та кія цу ды ад бы ва юц ца і да 

гэ та га ча су. Да рэ чы, у хра ме 

два ра зы на ме сяц ад бы ва-

ец ца спе цы яль ны ма ле бен 

аб хво рых.

Вя до ма, не маг ла не ці-

ка віць ахоў насць та кой 

коль кас ці зо ла та і срэб-

ра. Са праў ды, ка жа Ксе нія 

Анан ка, у царк ве бы лі спро-

бы вы крас ці каш тоў нас ці. 

Праў да, да вес ці гэ ту чор ную 

спра ву да кан ца зла дзе ям 

не ўда ло ся, але пас ля та кіх 

вы пад каў на іко не ўста на ві лі 

су час ную сіг на лі за цыю і ві-

дэа на зі ран не, та му ця пер 

ні хто не спра буе зра біць за-

мах на «ца ры цы ну» ах вя ру.

КА МУ ІКО НА, 
КА МУ ПІСЬ МЁ НЫ...

Акра мя іко ны, у хра ме 

ёсць і ін шыя цу ды. Ста ра-

жыт ная царк ва аху та на та-

ям ні ца мі. Не каль кі га доў 

та му на сце нах зной дзе ны 

гра фі ці на грэ час кай мо ве. 

І хоць па бу до ва да ту ец ца 

ХV ста год дзем, над пі сы 

свед чаць пра тое, што храм 

знач на ста рэй шы. Маг чы ма, 

гэ та ХІІ ста год дзе, на што 

па каз ва юць і сла ву тыя зба-

ны-га лас ні кі, уман ці ра ва ныя 

ў сця ну для асо бай акус ты кі. 

Та кія га лас ні кі ёсць у са мым 

ста ра жыт ным хра ме ХІІ ста-

год дзя — Ка лож скай царк ве 

ў Грод не.

Што да ты чыц ца фрэ сак, 

дык іх вы яў ле на ча ты ры, 

ка жа ма туш ка Ксе нія. Не-

вя лі кія квад ра ты з пісь мё-

на мі зна хо дзяц ца на дзвюх 

сце нах хра ма. На ўрад ці іх 

бу дзе больш, бо ўся фар ба 

ўжо зня та. Част ка фрэ сак 

рас шыф ра ва на, ас тат нія 

яшчэ ў ра бо це. Ці ка ва, што 

та кія пісь мё ны не зной дзе-

ны ні ў ад ным ін шым хра ме. 

Ві да воч на, што гэ та за мак-

крэ пасць, аб чым на гад вае 

і га лоў ны фа сад з ве жай і 

бай ні ца мі. Тут пры га да-

лі і той факт, што ў за мку, 

ужо знач на раз ва ле ным, у 

ХІV ста год дзі ха ваў ся вя лі кі 

князь Ві таўт. Ён і пе ра бу да-

ваў за мак у храм. Асвя ці лі 

яго ў 1407 го дзе ў го нар свя-

то га ар хан ге ла Мі ха і ла.

УСІМ МІ РАМ
Дзіў на, але храм за 

600 га доў амаль не па цяр пеў: 

як яго та ды па бу да ва лі, так 

ён за раз і ста іць. Праў да, яго 

пры зна чэн не не заў сё ды бы-

ло цар коў ным.

— Храм быў вель мі пры-

го жы, тут бы ло мност ва 

ікон, — расказвае су раз-

моў нік. — Ад нак у са вец кі 

час тут размяшчалася збож-

жа схо ві шча. Усё, што бы ло 

каш тоў на га, вы ве зе на. Сце-

ны бы лі па бе ле ны ці за ма-

ля ва ны алей най фар бай — 

толь кі ня даў на яе зня лі.

Яшчэ не так даў но храм 

ста яў у бу даў ні чых ля сах. Ця-

пер яны зня ты, бо част ка ра-

бо ты зроб ле на. Каб па ка заць 

ста ра жыт ную клад ку, част ку 

сця ны не за кры ва лі, па кі ну лі 

цаг ля най. Да вок наў сце ны 

атын ка ва ны і па фар ба ва ны. 

Усе ра бо ты вя дуц ца сі ла мі 

хра ма па ме ры збо ру срод-

каў. Іх ах вя ру юць пры ха джа-

не, ту рыс ты і ме цэ на ты. Ужо 

зроб ле ны ал тар ная част ка, 

ду бо вы іка на стас з пі са ны мі 

іко на мі. Таму раім наведаць 

гэты велічны храм, каб уша-

наваць цудадзейную ікону.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ

1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «Во сень са «Звяз дой» (да-
лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
ад па вед нас ці з гэ ты мі Пра ві ла мі ў тэр мін з 1 ве рас ня 2020 го да 
да 31 снеж ня 2020 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня рос ту 
пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на чац вёр ты квар тал ці дру гое 
паў год дзе 2020 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва 
«Вы да вец кі дом «Звяз да» (да лей — Уста но ва), мес ца зна хо-
джан ня: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, 
г. Мінск, УНП 100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ

3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Во сень са «Звяз дой» 
сфар мі ра ва ны за кошт ма ё мас ці ар га ні за та ра гуль ні — рэ дак-
цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да», — і 
скла да ец ца з на ступ ных рэ чаў:

№ 
п/п

Наз ва
Коль-
касць 
(шт.)

Ца на за 
шт. з ПДВ, 
руб., кап.

Уся го 
з ПДВ, 

руб., кап.

1

Су шыл ка для га род ні ны 
і са да ві ны Rеdmоnd RFD — 
0157 (чор ны), (да лей — 
су пер прыз)

1 130,90 130,90

2
Здраб няль нік — чо пер Gаlаху 
GL 2351, (да лей — Прыз)

7 65,34 392,03

УСЯ ГО пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Во сень са «Звяз-
дой» скла дае: — 522,93 (пяць сот двац цаць два руб лі дзе вя нос та 
тры ка пей кі).

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ

4. Рэ клам ная гуль ня «Во сень са «Звяз дой» пра во дзіц ца з 
мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на чац-
вёр ты квар тал ці дру гое паў год дзе 2020 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма дзя нін Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, які па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыі і 
які афор міў і апла ціў пад піс ку на га зе ту «Звяз да» на чац вёр ты 
квар тал ці дру гое паў год дзе 2020 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да сла ная пад піс-
чы кам на ад рас Уста но вы ў пе ры яд з 1 ве рас ня да 14 каст рыч-
ні ка 2020 го да вы ра за ная з га зе ты або з да да тко ва га ўкла ды ша 
за поў не ная карт ка ўдзель ні ка — пад піс чы ка «Звяз ды», якая 
змя шча ец ца ў га зе це не менш чым раз на ты дзень у пе ры яд з 
1 ве рас ня да 14 каст рыч ні ка 2020 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну карт ку ўдзель-
ні ка. Пад піс чык, які да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель ні ка, 
вы клю ча ец ца з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці плён ку, ад ксе-
ра ка пі ра ва ныя або тыя, якія па сту пі лі Уста но ве пас ля 14 каст-
рыч ні ка 2020 го да па паш то вым штэм пе лі атры ман ня, да ўдзе лу 

ў Гуль ні не пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ

9. Для пра вя дзен ня Гуль ні «Во сень са «Звяз дой» Уста но ва 

ства рае ка мі сію па пра вя дзен ні рэ клам най гуль ні (да лей — Ка-

мі сія) у на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес нік ды рэк та ра рэ дак цый на-

вы да вец кай уста но вы Вы да вец кі дом «Звяз да» — стар шы ня 

Ка мі сіі;

Чле ны Ка мі сіі:

Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў лен ня рас паў-

сюдж ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел пош та»;

Да шке віч Юлія Анд рэ еў на — на мес нік ды рэк та ра рэ дак цый на-

вы да вец кай уста но вы Вы да вец кі дом «Звяз да»;

Доў нар Ва лян ці на Ар ка дзеў на — рэ дак тар ад дзе ла рэ дак цыі 

га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы Вы да вец кі 

дом «Звяз да»;

Кор бут Вік тар Эду ар да віч — за гад чык ад мі ніст ра цый на-гас-

па дар ча га сек та ра рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы Вы да-

вец кі дом «Звяз да».

10. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не мо гуць быць 

удзель ні ка мі гэ тай Гуль ні.

V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ. ПА ВЕ ДАМ ЛЕН НЕ 

ПЕ РА МОЖ ЦАМ

11. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн ні Ка мі сіі 

16 каст рыч ні ка 2020 го да ў 12 га дзін у па мяш кан ні Уста но вы па 

ад ра се: г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

12. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кі ўдзель ні каў сар ту-

юц ца па аб лас цях і го ра дзе Мін ску, змя шча юц ца ў асоб ныя 

пра стор ныя скры ні і ста ран на пе ра меш ва юц ца.

13. Асоб на для кож най воб лас ці і для го ра да Мін ска ра зы-

гры ва юц ца 7 пры зоў (па ад ным для кож на га).

За тым усе карт кі змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва-

юц ца, і ся род удзель ні каў ра зы гры ва ец ца су пер прыз.

14. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі чыц ца ўдзель нік, 

чыё проз ві шча на пі са на на да сла най ім карт цы ўдзель ні ка, якую 

пры ро зыг ры шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад ко вым 

чы нам са скры ні хто-не будзь з за про ша ных удзель ні каў Гуль ні, 

прад стаў ні коў не за леж ных ар га ні за цый або чле ны Ка мі сіі. На 

кож най та кой карт цы ўдзель ні ка над піс ва ец ца вый гра ны прыз 

і рас піс ва юц ца чле ны Ка мі сіі.

15. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам і 

пуб лі ку юц ца да 25 каст рыч ні ка 2020 го да ўключ на ў га зе це 

«Звяз да».

Уста но ва ў тэр мін да 25 каст рыч ні ка 2020 го да да сы лае 

пе ра мож цам па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным 

пісь мом з ука зан нем тэр мі ну яго атры ман ня.

VІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ ЗОЎ

16. Умо вай вы да чы пры зоў і су пер пры за з'яў ля ец ца прад'-

яў лен не пе ра мож цам паш пар та або да ку мен та, які па цвяр-

джае асо бу, і ары гі на ла аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы 

на га зе ту «Звяз да» на чац вёр ты квар тал ці дру гое паў год дзе 

2020 го да.

Пры звяр тан ні па атры ман не пры за або су пер пры за прад-

стаў ні ка пе ра мож цы ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на атры-

ман не пры за або су пер пры за, паш парт і ары гі нал аба не мен та 

або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на чац вёр ты 

квар тал ці дру гое паў год дзе 2020 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож цы, які вый граў прыз або су-

пер прыз, аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту 

«Звяз да» на чац вёр ты квар тал ці дру гое паў год дзе 2020 го да 

з'яў ля ец ца пад ста вай для ад мо вы ў вы да чы яму пры за або 

су пер пры за ў су вя зі з тым, што ён не ад па вя дае па тра ба ван-

ням, якія прад' яў ля юц ца да ўдзель ні ка Гуль ні пунк там 5 гэ тых 

Пра ві лаў.

18. Пры зы і су пер прыз вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін да 

31 снеж ня 2020 го да ў па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: г. Мінск, 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, з 

па ня дзел ка да су бо ты (вы да чу ў су бо ту не аб ход на ўзгад ніць з 

ар га ні за та рам гуль ні па тэ ле фо нах (017) 263 66 73, 311 17 40, 

для атры ман ня пра пуск ных да ку мен таў). Рас хо ды, звя за ныя з 

пры ез дам пе ра мож цаў па атры ман не пры за або су пер пры за, 

уста но ва не аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за 

або за ме на яго на ін шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 31 снеж ня 2020 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца і 

прэ тэн зіі ўдзель ні каў не пры ма юц ца.

VІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ

21. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за прад стаў лен не 

пад атко вай спра ва здач нас ці і за вы пла ту ўсіх па дат каў, якія 

пра ду гле джа ны дзей ным за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

у су вя зі з атры ман нем пры зоў.

22. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца з тым, што іх 

ім ёны, проз ві шчы, ім ёны па баць ку, фа та гра фіі, ліс ты і ін тэр в'ю 

мо гуць быць вы ка ры ста ны Уста но вай у лю бых рэ клам ных і/

або ін фар ма цый ных ма тэ ры я лах, якія звя за ны з Гуль нёй. Яны 

так са ма зга джа юц ца да ваць ін тэр в'ю і зды мац ца для рэ клам-

ных ма тэ ры я лаў у су вя зі з Гуль нёй без вы пла ты яко га-не будзь 

да дат ко ва га ўзна га ро джан ня. Усе пра вы на та кія пуб лі ка цыі 

на ле жаць Уста но ве.

23. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні «Во сень са 

«Звяз дой» да па чат ку рэ клам най гуль ні бу дуць апуб лі ка ва-

ны су мес на з рэ кві зі та мі іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў га зе це 

«Звяз да».

24. Да вед кі, якія да ты чац ца гэ тай Гуль ні, мож на атры маць 

па тэ ле фо нах: (017) 263 66 73, 311 17 40.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3840 

ад 21.08.2020 го да, вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Мно гія пры яз джа юць у Сынка віц кую царк ву, 

каб уба чыць ста ра жыт ны храм, яко му больш 

за 600 га доў. Пом нік гіс то рыі і ар хі тэк ту ры, 

які знаходзіцца ў Зэльвенскім раёне, што на 

Гродзеншчыне, уклю ча ны ў мност ва ту рыс тыч ных 

марш ру таў. Ад нак ма ла хто ве дае, што сю ды едуць 

і ля чыц ца. Пра гэ та кра са моў на свед чыць іко на, 

упры го жа ная за ла ты мі вы ра ба мі. Што год 31 жніў ня 

ў яе го нар пра хо дзіць цар коў нае свя та.

Ці ка вае по бачЦі ка вае по бач

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ
«ВО СЕНЬ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»

ІКО НА З «САК РЭ ТАМ»
Як у ста ра жыт ным хра ме ахоў ва ец ца іко на з зо ла там, што пры но сяць вер ні кі


