
З вя лі кай ра дас цю па ве дам ляю ўсім, 

хто яшчэ не слу хае ра дыё «Мін ская 

хва ля», што ў нас з'я ві ла ся но вая му-

зыч ная ўпа коў ка. Ад біў кі, джынг лы, 

лай не ры, про ма-ро лі кі, сві пе ры, бам-

пе ры, бры джы і ўсё, што на дае ра дыё-

стан цыі ін ды ві ду аль насць. І на пі са лі 

— ства ры лі нам усю гэ тую му зыч ную 

пры га жосць Ле а нід Шы рын і Lexa The 

DJ! Ска жу я вам, што ўвай шла гэ тая 

му зыч ная вязь у наш эфір вель мі ар-

га ніч на, усё па зна валь на і стро га, так 

што мы за раз як фо та ў пры го жай ра-

мач цы. І яшчэ пра Ле а ні да Шы ры на: ён 

на огул ся бар і та ліс ман на ша га ра дыё. 

Усе на шы вя лі кія пра ек ты мы ро бім на 

яго му зы ку: гэ та і «Сім ва лы Бе ла ру сі» 

фо та мас та ка Ірэ ны Гу дзі еў скай, дзе 

гу чаць яго ме ло дыі і на шы каз кі, і які 

ўжо вый шаў на між на род ны ўзро вень; 

і лі та ра тур на-му зыч ная кам па зі цыя 

«Па мя ці ах вяр Мінск ага ге та» — гэ ты 

наш пра ект, да рэ чы, пе ра мог у ад ной 

з на мі на цый у рэс пуб лі кан скім кон кур-

се; і ра дыё спек такль «Са мной больш 

стро га» ідзе на яго му зы цы, і наш 

фес ты валь-кон курс «Прос ты ма тыў» 

прай шоў з яго не па срэд ным удзе лам у 

якас ці чле на жу ры — і гэ ты пра ект пе-

ра мог у кон кур се, аб' яў ле ным Мін скім 

абл вы кан ка мам. І та му вя лі кі дзя куй 

кам па зі та ру не толь кі за пес ні, якія гу-

чаць у на шым эфі ры, але і за та кую 

па ста ян ную му зыч ную пад трым ку!

На він у нас шмат: з'я ві лі ся ў ра ніш-

нім эфі ры но выя руб ры кі: «Дзе ла вая 

кух ня з Ксе ні яй Ку ніц кай», «Хай-тэк» і 

«Гэ та здо ра ва» Со фіі Ер ма ло віч, «Хто 

ку ды» і «Ку лі нар ная кар та» Юрыя Кур-

па ці на, «Му зыч ная гіс то рыя» і «На род-

ныя пры кме ты» Кі ры ла Тар гон ска га. 

І зу сім вы дат ныя пры кла ды з гіс то рыі 

і су час нас ці род най Мін скай воб лас-

ці ад Ге на дзя Пшэн ні ка: «100 фак таў 

аб Мін шчы не», «На ша пра піс ка», «Су-

свет ма лой Ра дзі мы», гэ та прос та трэ-

ба слу хаць, каб дак лад на ра зу мець, 

чым мы мо жам га на рыц ца. Та му што 

«Мін ская хва ля» — вя лі кае ра дыё ма-

лой ра дзі мы з уні каль ны мі на ві на мі і 

ін фар ма цы яй і з ра ніш нім-дзён ным-

вя чэр нім ток-шоу!

Але яшчэ мы і доб рае ра дыё для 

доб рых лю дзей, і ў нас не штар міць, 

і та му па-ра ней ша му ў нас у гас цях 

прак тыч на кож ны дзень ме дый ныя пер-

со ны, якія рас каз ва юць пра свае ма ю-

чыя ад быц ца кан цэр ты; пра прэм' е ры 

пе сень і клі паў; пра но выя аль бо мы; 

пра кні гі і вер шы; пра кар ці ны і вы-

стаў кі; пра зда роўе і но выя па ды хо ды 

ў пра фі лак ты цы хва роб; спарт сме ны — 

зра зу ме ла пра што; жы ва гу чаць пра-

гра мы пра ва лан цё раў, даб ра чын насць 

і вы со кае ме цэ нац тва; пра спек так лі і 

на род ную твор часць, біз нес і эка но мі-

ку. Гэ та зна чыць, пра кож ны дзень на-

ша га бе ла рус ка га жыц ця. Пра мыя эфі-

ры ідуць з ві дэа, і гэ тыя за пі сы заў сё ды 

по тым мож на па гля дзець на «Юту бе», 

а ў перс пек ты ве — і на тэ ле ві зій ных 

эк ра нах, ідуць пе ра гаворы з ад ной з 

рэ гі я наль ных тэ ле кам па ній. 

Цес на і шчыль на су пра цоў ні ча ем з 

МУС, МНС, ДАІ — ад іх за ле жыць на ша 

з ва мі бяс пе ка, та му гэ та важ на, пры 

гэ тым пра во дзім кон кур сы і вік та ры-

ны з вель мі доб ры мі пры за мі. Да рэ чы, 

пра пры зы: іх у на шым эфі ры так са ма 

ра зы гры ва ец ца да стат ко ва, і вы заў-

сё ды мо жа це раз ліч ваць на тое, што 

бяс плат на па на шым бі леце пой дзе це ў 

тэ атр, дэль фі на рый або на на шу ме лую 

вы стаў ку. Мы па-ра ней ша му ак тыў ныя 

ўдзель ні кі між на род на га кон кур су «Бе-

ла за ўскі акорд», і сё ле та ўсе фі на ліс-

ты атры ма лі ад нас па да рун кі, а пе ра-

мож цы ін тэр нэт-га ла са ван ня на на шым 

сай це — пра ва ра та цыі ў эфі ры.

Ра дыё «Мін ская хва ля» так са ма пра-

па нуе поў ны спектр рэ клам ных маг чы-

мас цяў па пра соў ван ні та ва раў і па слуг 

у сва ім эфі ры. Мы са ма стой на рэа лі зу-

ем рэ клам ныя пра ек ты, з'яў ля ю чы ся 

ўні каль най ка мер цый най пра па но вай з 

вы со кім уз роў нем да ве ру да рэ кла мы 

ся род слу ха чоў і вы со кай ра та цы яй аў-

ды то рыі ў най буй ней шых га ра дах ста-

ліч на га рэ гі ё на, што са мым ста ноў чым 

чы нам ад бі ва ец ца на ка мер цый ных вы-

ні ках. Пра гэ та — на чаль нік рэ клам на-

пра моў тар ска га ад дзе ла На тал ля Яр-

мо лен ка: «У нас гнут кая сіс тэ ма скі дак. 

Пра цу ю чы па прын цы пе ін ды ві ду аль на-

га па ды хо ду, мы ў лі та раль ным сэн се 

за ці каў ле ны ў пра соў ван ні та ва раў і 

па слуг на шых рэ кла ма даў цаў. Бо чым 

больш пры го жай рэ кла мы аб якас най 

пра дук цыі, якая вы раб ле на і рэа лі зу-

ец ца прад пры ем ства мі-вы твор ца мі 

Мін скай воб лас ці, па чу юць жы ха ры 

ста ліч на га рэ гі ё на, тым ба га цей шы мі 

і больш па спя хо вы мі ста нем і мы, 

як рэ кла ма даў цы. Га лоў нае — ве рыць 

у тое, што ро біш. А мы ж, ма ю чы маг-

чы масць на вед ваць прад пры ем ствы, 

ба чым не толь кі кан чат ко вы пра дукт, 

але і ўсе эта пы вы твор час ці і аса біс-

та пе ра кон ва ем ся ў якас ці та ва раў, 

вы раб ле ных у ста ліч ным рэ гі ё не».

І пра аса біс тае. Ба ры саў ская дру-

кар ня «1 Мая» на дру ка ва ла ў сціс лыя 

тэр мі ны і маю кні жач ку про зы «Ра дас ці 

і га дас ці да рос ла га жыц ця» з вок лад-

кай ад На тал лі Та рас кі най і прад мо вай 

ад Свят ла ны Ба роў скай. Прос та па-

шан ца ва ла...

Та ма ра ВЯЦ КАЯ,

ды рэк тар.
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