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Ідзе падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Юрый СЯНЬ КО, стар шы ня 
Дзяр жаў на га мыт на га 
ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

«Пас ля ўступ лен ня 
ў сі лу Мыт на га ко дэк са 
Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за мыт ныя ор га ны 
Бе ла ру сі пя рой дуць 
ад экс пе ры мен ту 
да поў на маш таб на га 
пры мя нен ня аў та ма тыч на га 
вы пус ку та ва раў, што 
пе ра мя шча юц ца праз мя жу 
ЕА ЭС, які па ві нен да сяг нуць 
да 2020 го да не менш 
як 25%».
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Ве ка пом наеВе ка пом нае  ��

«ЗНОЎ БУ ДЗЕМ 
ШЧАС ЦЕ МЕЦЬ 

І ВО ЛЮ...»
У му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ад кры ла ся вы ста ва, пры све ча ная Ян ку Ку па лу
Вя лі кая Ай чын ная вай на ста ла аса біс тай тра ге ды яй для пер ша-
га на род на га паэ та Бе ла ру сі Ян кі Ку па лы. Ён вы му ша ны быў 
з'е хаць, стра ціць свой дом, ле ці шча, а ра зам з ім і ўні каль ны ар-
хіў, біб лі я тэ ку. Але больш за ўсё кла сік ай чын най лі та ра ту ры пе-
ра жы ваў за тое, што ў аку па ва ным Мін ску за ста ла ся яго ма ці...

Яны больш так і не ўба чы лі ся. Вы пад ко васць ці не, але жыц цё Бя ніг ны 
Іва наў ны, ма ці Ян кі Ку па лы, аба рва ла ся на дру гі дзень, як не ста ла яе сы на. 
Згод на з афі цый най вер сі яй, на той свет яна пай шла, так і не атры маў шы 
сум най на ві ны. У Мін ску ўжо ве да лі пра тое, што паэ та не ста ла, але ёй 
прос та ба я лі ся пра гэ та ка заць.

Іх ха ва лі ў адзін дзень — 1 лі пе ня 1942 го да. Ян ку Ку па лу — у Маск ве, 
Бя ніг ну Іва наў ну — у Мін ску. Праз 20 га доў ма ці і сын «су стрэ лі ся» на Вай-
ско вых мо гіл ках бе ла рус кай ста лі цы.

І да гэ туль ня ма адзі най вер сіі, што зда ры ла ся ў той ра ка вы чэр вень скі 
ве чар, які стаў апош нім для паэ та. Ка ва лак пар ке ту з гас ці ні цы «Маск ва», 
дзе аба рва ла ся жыц цё кла сі ка, экс па ну ец ца на вы ста ве «На мой кліч ве ча-
вы...», якая раз мяс ці ла ся ў сце нах Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Экс па зі цыя, пры све ча ная жыц цю і твор час ці 
пер ша га на род на га паэ та Бе ла ру сі ў пе рад ва ен ны час і ў 
пер шыя га ды Вя лі кай Ай чын най, — су мес ны пра ект му зея 
з Дзяр жаў ным лі та ра тур ным му зе ем Ян кі Ку па лы.

Працяг тэмыПрацяг тэмы  ��

СУ ВЕ НІР З ЛЁ САМ
На Го мель шчы не аб ве шча ны кон курс, 

у якім мо гуць пры няць удзел ра мес ні кі з усёй кра і ны
У аб лас ным ад дзя лен ні Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла-
ты (БелГПП) абя ца юць, што пе ра мож цаў ча ка юць не толь кі пры зы, 
але і шы ро кія маг чы мас ці прад стаў ляць свае вы ра бы на вы ста вах, 
у тым лі ку за мя жой.
Да рэ чы, раз мо ва пра су ве нір для за меж ні ка, якую мы па ча лі на ста-
рон ках га зе ты (12.11.2016), атры ма ла пра цяг на дзяр жаў ным уз роў ні. 
Аса біс та для мя не бы ло важ на да ве дац ца, што ра за выя без вы ні ко-
выя по шу кі на па лі цах крам не ча га ад мет на га, бе ла рус ка га — не мой 
суб' ек тыў ны по гляд на праб ле му. Ад ка зы на асоб ныя пы тан ні, якія 
ўзнік лі ра ней, бы лі зной дзе ны пад час круг ла га ста ла «Вы твор часць 
су ве нір най пра дук цыі: праб ле мы, рэа ліі, перс пек ты вы», які пра вя лі 
ў Го ме лі. Праў да, яшчэ больш пы тан няў на ра дзі ла ся пас ля.
По шу ка мі вар тых бе ла рус кіх су ве ні раў ку ды час цей, чым мне, 

пры хо дзіц ца зай мац ца 
тым, хто рых туе ві зі ты 
на шых дэ ле га цый, якія 
вы яз джа юць за ме жы 
кра і ны яе прад стаў ляць. 
І, аказ ва ец ца, яны су ты-
ка юц ца з такімі ж пы тан-
ня мі: як знай сці неш та, 
што не толь кі ство рыць 
ста ноў чы эма цы я наль-
ны на строй у да лей шых 
ста сун ках, але і прад-
ста віць у добрым свят ле 
менавіта на-
шу кра і ну.СТАР.  4 СТАР.  4Не глюб скія пер ні кі.

Больш за 30 іна ва цый ных 
пра ек таў прад ста ві ла мо ладзь 
Ма гі лёў скай воб лас ці 
1 снеж ня на вы стаў цы-
прэ зен та цыі аб лас но га эта пу 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
«100 ідэй для Бе ла ру сі». 
Ма ла дыя крэ а тыў шчы кі 
і ра цы я на лі за та ры 
прад ста ві лі ідэі і пра ек ты, 
якія пла ну юць рэа лі за ваць 
у най блі жэй шай перс пек ты ве 
і якія зна хо дзяц ца 
ў ста дыі ўка ра нен ня 
і на ват ка мер цы я лі за цыі. 
Па вы ні ках па ся джэн ня 
аб лас но га экс перт на га 
са ве та аў та рам пра ек таў 
бу дуць уру ча ны сер ты фі ка ты 
ўдзель ні каў аб лас ной 
вы стаў кі-прэ зен та цыі 
«Ідэі Ма гі лёў шчы ны — 2016». 
Най больш перс пек тыў ныя 
атры ма юць пу цёў кі 
для ўдзе лу ў рэс пуб лі кан скім 
фі на ле кон кур су, 
а аў та раў са мых леп шых 
пра ек таў ад зна чаць 
па да рун ка мі ад аб лас но га 
ка мі тэ та БРСМ 
і парт нё раў.

На фо та: 
на ву чэ нец ся рэд няй шко лы 
№34 г. Ма гі лё ва
Ілья ТУ ПАЛЬ СКІ 
прад ста віў гас ці ні цу 
для кве так.
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