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Сё ле та на бе ра зе Со жа 

раз гар ну ла ся ва ен на-гіс та-

рыч ная рэ кан струк цыя — 

пры бліз на там, дзе ў ліс-

та па дзе 43-га пе ра да выя 

атра ды Чыр во най Ар міі 

фар сі ра ва лі пе ра шко ду і 

за ма ца ва лі ся на бе ра зе да 

па ды хо ду асноў ных сіл. Кі-

раў нік клу ба «Го нар мун-

дзі ра» Ула дзі мір КО ЛА ТЫ 

ад зна чыў, што ўсе сто ча ла-

век, якія ста лі ўдзель ні ка мі 

рэ кан струк цыі, — ва ен ныя 

гіс то ры кі з Го ме ля і ін шых 

рэ гі ё наў Бе ла ру сі, а так са ма 

з Бран ска, Санкт-Пе цяр бур-

га і Маск вы:

— Кож ны вы ву чаў вя до-

мыя на сён ня фак ты аб пра-

вя дзен ні Го мель ска-Рэ чыц-

кай вы зва лен чай апе ра цыі. 

Уся тэх ні ка, якую ў зі мо вых 

умо вах змаг лі па ста віць на 

ход і за вес ці, — а гэ та больш 

за дзе сяць адзі нак — вы ка-

рыс тоў ва ла ся ў той час. Аў-

та ма біль ГАЗ-67 на огул быў 

зной дзе ны на го мель скай 

зям лі, так што, маг чы ма, 

удзель ні чаў у ба ях 75 га доў 

та му.

Сё ле та рэ кан струк та ры 

рэа лі за ва лі два сцэ на рыі. 

Га мяль ча нам па ка за лі бой 

пар ты за наў з гар ні зо нам 

фа шысц ка га вуз ла су вя зі 

на скры жа ван ні да рог, пад-

час яко га атры ма ла ся ад-

біць у аку пан таў і вы вес ці ў 

бяс печ нае мес ца мір нае на-

сель ніц тва. Пас ля гле да чы 

ўба чы лі вы зва лен не аб лас-

но га цэнт ра і ўзні ман не Чыр-

во на га сця га над па кі ну ты мі 

фа шыс та мі ако па мі.

Па ля выя кух ні раз мяс ці лі 

на пля цоў цы ка ля ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ та. Ку ха ры-

ре кан струк та ры пры га та ва-

лі для га мяль чан дух мя ныя 

стра вы па спе цы яль ных 

рэ цэп тах. У ме ню — су пы, 

ка шы і чай, вель мі на блі-

жа ныя да ра цы ё ну бай цоў 

Чыр во най Ар міі. Для гас цей 

гу ча лі фран та выя пес ні. Тут 

жа мож на бы ло азна ё міц ца 

і з вы стаў кай ва ен най тэх ні кі 

і ўзбра ен ня.

Ва ўсіх ра ё нах го ра да, 

а так са ма ўста но вах аду ка цыі 

і куль ту ры прай шлі мі тын гі, 

цы ры мо ніі ўскла дан ня вян коў 

і ўра чыс тыя ме ра пры ем ствы, 

пры све ча ныя 75-год дзю вы-

зва лен ня Го ме ля.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Сал дац кая ка ша 
прый шла ся да спа до бы

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ка лі му зыч ныя пра фе сі я на лы ад да-

лі пе ра ва гу вель мі якас на му і «да рос-

ла му» вы ступ лен ню аў стра лій скай кан-

кур сант кі Джа эль, якой у спі ну ды ха лі 

са пер ні цы з Маль ты і Гру зіі, то сім па тыі 

гле да чоў вы ве лі на лі дзі ру ю чыя па зі цыі 

ін шых удзель ні каў — дзяў чат з Поль-

шчы і Фран цыі. А пе ра мо гу і га лоў ны 

прыз — хрус таль ны мік ра фон — атры-

ма ла ме на ві та прад стаў ні ца Поль шчы. 

Рак са на Вен гель з пес няй «Аnуоnе І 

Wаnt tо Bе» на бра ла вы ні ко выя 215 ба-

лаў і абы шла Ан жэ лі ну На ва з Фран цыі, 

у якой 205 ба лаў, і Джа эль з Аў стра ліі, 

якая атры ма ла 201 бал.

«У Рак са ны быў вель мі энер гіч ны 

і яр кі ну мар, яна ўпэў не на вы сту пі ла 

і за ва я ва ла сэр цы гле да чоў, — за зна-

чыў пас ля фі на лу вы ка наў чы су пер-

вай зер дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» 

Ян Ола САНД. — На огул, мне вель мі 

прыем на, што гле да чы бы лі та кія ак-

тыў ныя, пад трым лі ва ю чы фі на ліс таў, 

і што сё ле та атры ма ла ся та кое ві до-

вішч нае, са праў ды гран ды ёз нае шоу». 

Ад зна чым, што ў ку лу а рах прад стаў ні кі 

Еў ра пей ска га вя шчаль на га са ю за не 

раз на зы ва лі мін скі кон курс «най леп-

шым за ўсю гіс то рыю», — і гэ та зна-

чыць, што план ка, якую па ста ві лі бе ла-

ру сы ў 2010-м, ка лі на ша кра і на пер шы 

раз пры ма ла дзі ця чае «Еў ра ба чан не», 

уз ня тая яшчэ вы шэй.

У прэс-цэнт ры пе ра мож цу Рак са ну 

су стрэ лі пра цяг лы мі апла дыс мен та мі і 

фо та се сі яй, а по тым за кі да лі пы тан ня-

мі: «Як ад чу ван ні? Ка му пры свя ча еш 

пе ра мо гу? Хто быў тва ім фа ва ры там 

на кон кур се?». Рак са на ўсхва ля ва на, 

але па маг чы мас ці поў на ад каз ва ла: 

«Я пры свя чаю пе ра мо гу сва ёй кра і не, 

сва ім баць кам і на шай дэ ле га цыі — 

ка лі б не ва ша пад трым ка, усіх вас, 

на пэў на, та ко га вы ні ку не бы ло б. І я 

да апош ня га мо ман ту не маг ла па ве-

рыць, што пе ра маг ла. Ад чу ваю ця пер і 

су цэль ны шок, і шчас це — па праў дзе, 

на ват не ве даю, як вы ка заць сло ва мі 

гэ тыя эмо цыі. Усе ўдзель ні кі бы лі на-

столь кі моц ныя, та кія доб рыя га ла сы і 

пес ні, што я не ма гу вы лу чыць ка гось ці 

ад на го ці на ват пя ця рых — кож на му з 

нас па він на бы ла да стац ца та кая ста-

ту эт ка!»

Рак са не 13 га доў. Спя ваць яна па ча-

ла амаль вы пад ко ва — у спар тыў ным 

летніку пай шла з сяб ра мі ў ка ра о ке, 

ды так усіх ура зі ла, што ёй пра па на ва-

лі за няц ца му зы кай і спе ва мі ўсур'ёз. 

Дэ бют ны сінгл юнай спя вач кі «Zуj» 

вый шаў толь кі сё ле та, але ўжо на ліч-

вае больш за 8,8 міль ё на пра гля даў у 

се ці ве. Акра мя та го, сё ле та дзяў чы на 

вый гра ла пер шы се зон поль ска га тэ-

ле шоу «Го лас. Дзе ці» і пла нуе за пі саць 

дэ бют ны аль бом, а так са ма вы сту паць 

з кан цэр та мі. Па ра лель на яна пра цяг-

вае зай мац ца спор там: Рак са на за-

хап ля ец ца акра ба ты кай і тан ца мі, мае 

знач ныя пос пе хі ў дзю до. І, вядома, 

ма рыць, каб на ступ нае «Еў ра ба чан не» 

прай шло ў Вар ша ве.

Ка лі га ва рыць пра Бе ла русь, то пе-

ра мо га на «да маш нім» кон кур се, без-

умоў на, на ўрад ці бы ла маг чы мая. Ад-

нак ся род рэ корд най коль кас ці ўдзель-

ні каў Да ні эль Яст рэм скі не згу біў ся і 

вы гля даў ся род усіх моц ных са пер ні каў 

цал кам год на, па-еў ра пей ску. Сло вам, 

11-е мес ца Бе ла ру сі — на огул не прой-

грыш, і, ві даць, дзе ці, якія аб ды ма лі ся і 

він ша ва лі адно ад на го на сцэ не і ў за-

ку ліс сі, гэ та вы дат на зра зу ме лі. Што да 

да рос лых, то вы со кія ацэн кі бе ла рус кі 

кан кур сант атры маў ад пра фе сій на га 

жу ры Ар ме ніі, Пар ту га ліі, Маль ты, Ні-

дэр лан даў і Азер бай джа на. Са свай го 

бо ку, бе ла рус кае жу ры па ста ві ла най-

вы шэй шыя ба лы Аў стра ліі (12), Маль-

це (10) і Фран цыі (8).

А што да лей? Па доб рай за вя дзён-

цы за дзець мі ў чар го вы еў ра ві зій ны 

па ход вы праў ля юц ца да рос лыя вы ка-

наў цы. «Дай це толь кі кры ху пе ра вес ці 

дух, і зу сім хут ка мы га то выя бу дзем 

рас ка заць пра на цы я наль ны ад бор 

да да рос ла га кон кур су», — абя цае 

ге не раль ны прад зю сар шоу, стар-

шы ня Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Іван 

ЭЙ СМАНТ.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

«ЗА ПА ЛІ ЛІ» НА ЎСЕ СТО!

На двор'еНа двор'е

Су ха і ма роз на
У дру гой па ло ве тыд ня па ха ла дае. 
Уна чы — да мі нус 18 гра ду саў

У апош нія дні ліс та па да тэ ры то рыя кра і ны апы-

нец ца пад уплы вам скан ды наў ска га ан ты цык ло ну, 

сфар мі ра ва на га ў ха лод най па вет ра най ма се. Бу дзе 

пе ра важ на без апад каў, але ча ка ец ца ма роз нае 

на двор'е, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые-

ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль-

на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У се ра ду бу дзе без іс тот ных апад каў. На не ка то рых 

участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы бу дзе ад мі нус 5 да мі нус 11 гра ду саў, пры пра-

яс нен нях яна апус ціц ца да 14 ма ро зу. Удзень, па пад лі ках 

сі ноп ты каў, бу дзе ад мі нус 1 да мі нус 7 гра ду саў. Без іс тот-

ных апад каў праг на зу ец ца і чац вер. На асоб ных участ ках 

да рог маг чы ма га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 8—15 ма ро зу, мес ца мі па вет ра асту дзіц ца да мі нус 

18 гра ду саў, днём бу дзе мі нус 2—9 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у пят ні цу зноў бу дзе без апад каў. На асоб ных участ ках да рог 

маг чы ма га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад мі нус 7 да мі нус 14 гра ду саў, па ўсхо дзе — 15—18 ма ро зу. 

Удзень ча ка ец ца 2—8 гра ду саў ні жэй за нуль.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ак ту аль наАк ту аль на

Рых ту ем аў то да зі мы
Учо ра ў Баб руй скім ра ё не ка ля вёс кі Ба ра вая, на 

32-м кіламетры аў та да ро гі Баб руйск — Ма зыр, ад-

бы ла ся ава рыя, у якой за гі ну ла па са жыр ка. 

Кі роў ца БМВ Х5 з-за ўмоў на двор'я не раз лі чыў хут-

касць ру ху. Як па ве да мі лі ў ДАІ, ён не спра віў ся з кі ра-

ван нем і вы ехаў на су стрэч ную па ла су, дзе су тык нуў ся з 

аў та ма бі лем «Сіт ра ен». У вы ні ку ДТЗ 28-га до вая па са-

жыр ка «Сіт ра е на» па мер ла на мес цы. 26-га до вы кі роў ца 

гэ та га ж аў та ма бі ля і 15-га до вы па са жыр атры ма лі шмат-

лі кія траў мы. Кі роў ца БМВ і яго 20-га до вая па са жыр ка 

так са ма бы лі траў ма ва ныя. Усе па цяр пе лыя да стаў ле ны 

ў баль ні цу. Як ад зна чы лі ў ДАІ, на БМВ бы лі ўста ноў ле ны 

лет нія шы ны...

Стар шы ін спек тар па асаб лі вых да ру чэн нях УДАІ 

МУС Ста ні слаў СА ЛА ВЕЙ па ве да міў, што з 26 ліс та па да 

да 6 снеж ня пра во дзіц ца рэс пуб лі кан ская пра фі лак тыч-

ная ак цыя для па пя рэ джан ня і пра фі лак ты кі ДТЗ у зі мо вы 

пе ры яд. Су пра цоў ні кі ДАІ вы сту пяць у ка лек ты вах і аў та-

транс парт ных ар га ні за цы ях, каб на га даць аў та ўла даль ні-

кам аб пра ві лах бяс пе кі на зі мо вай да ро зе.

Прад стаў нік Дзяр жаў та інс пек цыі пад крэс ліў, што да-

стат ко вая вы шы ня пра тэк та ра па він на быць на кож най 

во сі аў то. Звы чай на, ка лі шы ны на ад ной з во сяў зна сі лі-

ся, то кі роў ца ста віць но вую гу му на вя ду чую вось. Аў то, 

як пра ві ла, пя рэд неп ры вад ныя. І што атрым лі ва ец ца? 

У ава рый най сі ту а цыі кі роў ца ціс не на пе даль тор ма зу, 

пя рэд нія шы ны тар мо зяць доб ра, а зад нія сліз га юць. І аў-

та ма біль раз ва роч вае. Гэ та ад но з са мых ты по вых ДТЗ. 

Та му трэ ба са чыць за тым, каб знос шын на кож ным ко ле 

быў пры клад на ад ноль ка вы.

З пер ша га дня ка лян дар най зі мы ін спек та ры ДПС пра-

вя дуць рэй ды, пад час якіх пра ве раць, як кі роў цы пад рых-

та ва лі свае аў та ма бі лі да экс плу а та цыі зі мой. Зі мо выя шы-

ны ўста наў лі ва юц ца на ўсіх ко лах транс парт на га срод ку. 

Пры куп лі не аб ход на звяр таць ува гу на мар кі роў ку шын. 

Шы ны па він ны быць пра мар кі ра ва ны зна кам у вы гля дзе 

гор най вяр шы ні з тры ма пі ка мі і са сня жын кай унут ры 

яе аль бо зна ка мі «М+S», «M&S», «M. S», «M S» або «Аll 

sеаsоns». Пры гэ тым рэшт ка вая вы шы ня ма люн ка пра-

тэк та ра па він на быць не менш за 4 міліметры. За ўдзел у 

да рож ным ру ху транс парт ных срод каў, не аб ста ля ва ных 

зі мо вы мі шы на мі, пра ду гле джа на ад мі ніст ра цый ная ад-

каз насць у вы гля дзе па пя рэ джан ня або штра фу да пя ці 

дзя ся тых ба за вай ве лі чы ні.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

У ава рыі 
па цяр пе лі пя цё ра

У вя чэр нім ту ма не на тра се М10 не да лё ка ад Коб ры на 

зда ры ла ся ла ба вое су тык нен не. 57-га до вы жы хар Дра гі чын-

ска га ра ё на на «Фоль ксва ге не» вы ра шыў здзейс ніць аб гон 

па пут на га аў та ма бі ля. Але ў вя чэр нім ту ма не не раз гле дзеў 

су стрэч най ма шы ны і ўрэ за ўся ў «Форд» на су стрэч най па-

ла се. За ру лём апош ня га ся дзе ла 34-га до вая брас таў чан ка. 

У ма шы не так са ма бы лі яе сяст ра, муж і двое дзя цей, дзяў-

чын ка 14-ці га доў і 7-га до вы хлоп чык. Усе пя цё ра атры ма лі 

траў мы і бы лі да стаў ле ны ў баль ні цу. Мяр ку е мы ві ноў нік 

ава рыі не па цяр пеў. А су пра цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі бяс-

кон ца па пя рэдж ва юць, што ва ўмо вах ту ма ну трэ ба зні жаць 

хут касць і лепш ад маў ляц ца ад аб го наў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фес ты ва лем па ля вых кух няў 

і рэ кан струк цы яй па дзей ліс-

та па да 1943 го да ў Го ме лі ад-

зна чы лі 75-ю га да ві ну вы зва-

лен ня го ра да над Со жам ад 

фа шысц кіх за хоп ні каў. Ён стаў 

пер шым аб лас ным цэнт рам Бе-

ла ру сі, вы зва ле ным ад аку пан-

таў. Гэ та ад бы ло ся 26 ліс та па да 1943 го да. Вой скам 

Бе ла рус ка га фрон ту пад ка ман да ван нем ге не ра ла 

Канстан ці на Ра ка соў ска га са лю та ва ла Маск ва.

Да ве да ма 
Го мель ска-Рэ чыц кая апе ра цыя за вяр шы ла ся 30 ліс-

та па да. У вы ні ку яе пра вя дзен ня вой скі Бе ла рус ка га 

фрон ту пра рва лі аба ро ну пра ціў ні ка на па ла се шы ры нёй 

100 км, пра су ну лі ся на за хад на 130 км, ства ры лі па гро зу 

паўд нё ва м у флан гу гру пы вой скаў «Цэнтр» і ўсклад ні лі 

яе ўза е ма дзе ян не з гру пай вой скаў «Поў дзень». Злу чэн ні 

Бе ла рус ка га фрон ту да сяг ну лі лі ніі Ча ву сы, Но вы Бы хаў, 

на ўсход ад Ра га чо ва і Ма зы ра, на поў дзень ад Ель ска. 

Тут фронт ста бі лі за ваў ся да 1944 го да. У вы ні ку пра вя-

дзен ня апе ра цыі бы лі ство ра ны спры яль ныя пе рад умо вы 

для да лей ша га вы зва лен ня Бе ла ру сі.

Пе ра лі чыць срод кі на ка-

рысць ад ной з ар га ні за цый 

мож на дву ма спо са ба мі: 

на браць на сва ім тэ ле фо не 

* 222 # і вы браць са спі са 

ме ню ну мар ар га ні за цыі, на 

ка рысць якой бу дзе здзейс-

не ны пла цеж. Ці на браць на 

сва ім смарт фо не адзін з ад-

мыс ло вых ка рот кіх ко даў:

Бе ла рус кі дзі ця чы хос-

піс — * 222 * 1 #

«БлагоДарим» — * 222 * 2 #

«SОS — Дзі ця чыя вёс-

кі» — * 222 * 3 #

Ма гі лёў скі дзі ця чы хос-

піс — * 222 * 4 #

Цэнтр да па мо гі аў тыч ным 

дзе цям — * 222 * 6 #

«Юні Хэлп» — * 222 * 7 #

Даб ра чын ны фонд 

«Шанс» — * 222 * 8 #

Са цы яль на-даб ра чын ная 

ўста но ва «Центр ПО РА» — * 

222 * 11 #

Уста но ва «Ім ёны Ме-

дыя»— * 222 * 12 #

По шу ка ва-вы ра та валь ны 

атрад «Анёл»— * 222 * 13 #

Цэнтр да па мо гі жыц-

цю — * 222 * 14 #

Пры лю бым спо са бе пе-

ра лі чэн ня срод каў сэр віс 

пра па нуе аба не нтам вы-

браць су му ах вя ра ван ня: 1, 

2 ці 5 бе ла рус кіх руб лёў.

Як пад крэс лі вае на мес-

нік ге не раль на га ды рэк та-

ра lіfе :) Му рат АЛ ТУН ТАШ, 

кам па нія lіfе :) імк нец ца не 

за ста вац ца ўба ку ад са цы-

яль ных праб лем: «Мы ўпэў-

не ныя, што да па мо га не бы-

вае ма лень кай. Та му да лі на-

шым аба не нтам маг чы масць 

са дзей ні чаць даб ра чын ным 

ар га ні за цы ям і ўсім тым, хто 

мае ў гэ тым па трэ бу».

Ах вя ра ваць на даб ра чын-

насць мо гуць аба не нты ўсіх 

та рыф ных пла наў lіfе :) для 

фі зіч ных асоб, акра мя та ры-

фу «Сва бод ны», USSD-за-

пы ты ме ню * 222 # не та ры-

фі ку юц ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ДабрачыннасцьДабрачыннасць Ах вя ра ваць на доб рую спра ву... праз смарт фон
lіfе :) ад крыў USSD-ну-

ма ры для даб ра чын най 

да па мо гі. Дзя ку ю чы гэ-

тай па слу зе ў аба не нтаў 

ма біль на га апе ра та ра 

з'я ві ла ся маг чы масць 

уся го ў два клі кі пад-

тры маць даб ра чын ныя 

і ва лан цёр скія ар га ні за-

цыі, са цы яль ныя плат-

фор мы.


