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Кам па нiя «Стэц ке вiч» з'я вi ла ся ў 1991 го дзе як не вя лi кi ся мей-
ны бiз нес i за 21 год дзей нас цi да бi ла ся вы со кiх вы нi каў, тры ва ла 
ўма ца ваў шы ся на рын ку i за ва я ваў шы аў та ры тэт як у клi ен таў, 
так i ў парт нё раў.

2013 год для СТАА «Стэц  ке вiч-спец адзен не» па чаў ся з за-
ва я ван ня но вай вяр шы нi — пе ра мо гi ў пра фе сiй ным кон кур се 
«Брэнд го да 2012». Кам па нiя ўпер шы ню пры ня ла ўдзел у гэ-
тым прэ стыж ным ме ра пры ем стве. Дэ бют ака заў ся па спя хо-
вым i пры нёс за ла ты ме даль у ка тэ го рыi «Та ва ры i па слу гi 
B2B»! Жу ры кон кур су пад крэс лi ла та кiм чы нам шмат га до вы 
па спя хо вы во пыт кам па нii ў га лi не за бес пя чэн ня пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў.

Прэ зен та цыю кам па нii пад рых та ваў ад дзел мар ке тын гу СТАА 
«Стэц ке вiч-спец адзен не», а на мес нiк ге не раль на га ды рэк та ра 
па мар ке тын гу Яў ге нiя ТРА ЦЭЎ СКАЯ аба ра нi ла кан цэп цыю 
брэн да пе рад бе ла рус кi мi, ра сiй скi мi i ўкра iн скi мi экс пер та мi i 
мар ке то ла га мi, якiя ўвай шлi ў склад пра фе сiй на га жу ры.

— Жу ры ад зна чы ла ўнi каль насць брэн да «Стэц ке вiч», — ус-
па мi нае Яў ге нiя. — На гэ та ёсць пад ста вы, улiч ва ю чы гiс та рыч-
ныя фак ты, звя за ныя з ла га ты пам кам па нii, у асно ву яко га лёг 
фа мiль ны герб сям'i Стэц ке вiч.

Гiс то рыя гер ба звя за на з iмем ры ца ра Кос це ша, якi пра явiў 
муж насць у бiт ве пад Сноў скам у 1072 го дзе. Па вод ле ле ген ды, 
у па мяць аб гэ тым ка роль Ба ляс лаў Ад важ ны да зво лiў ры ца ру 
змяс цiць у фа мiль ны герб апош ня га стра лу i меч у вы гля дзе кры-
жа. Паз ней гэ ты знак ста лi на зы ваць «Стра ла вы ра та ван ня». У 
1320-м герб быў па до ра ны два ран ска му ро ду Стэц ке вiч.

«Стэц ке вiч» вы со ка цэ нiць свае тра ды цыi i iмк нец ца за да валь-
няць клi ен таў у поў най ме ры. Асар ты мент кам па нii па ста ян на 
аб наў ля ец ца, ма дэ лi ўдас ка наль ва юц ца, пры мя ня юц ца са мыя 
iна ва цый ныя тэх на ло гii, вы ка рыс тоў ва ец ца вы са ка я кас ная сы-
ра вi на. Бяс фор мен ныя ма дэ лi сы хо дзяць у мi ну лае, са сту па ю чы 
мес ца скла да на му крою. У трэн дзе за раз плаў ныя лi нii, асi мет-
рыя, пры та ле ныя фор мы, шмат' ярус ныя кi шэ нi.

Ад ной з на вi нак 2013 го да ста не пры мя нен не во да не пра нi-
каль ных тка нiн Саrringtоn з по лi ўрэ та на вай мемб ра най i тэф ло-
на вым аздаб лен нем, якiя ва ло да юць гiг ра ска пiч ны мi ўлас цi вас ця-
мi. Вы ра бы з та кiх тка нiн пе ра шка джа юць хут ка му за брудж ван ню 
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Спец воп рат ка сён ня па вiн на не толь кi аба ра няць 
ра бот нi каў ад шкод ных фак та раў на пра цоў ных 

мес цах, але i вы гля даць год на. Пры трым лi ва ю чы ся 
су свет ных тэн дэн цый, Гру па кам па нiй «Стэц ке вiч» 
ужо больш за 20 га доў ства рае не толь кi якас ную 
i зруч ную, але i пры го жую воп рат ку i абу так.

Гiс то рыя гер ба звя за на з iмем 
ры ца ра Кос це ша, якi пра явiў муж-
насць у бiт ве пад Сноў скам у 1072 
го дзе. Па вод ле ле ген ды, у па мяць аб 
гэ тым ка роль Ба ляс лаў Ад важ ны да-
зво лiў ры ца ру змяс цiць у фа мiль ны герб апош ня га стра лу 
i меч у вы гля дзе кры жа. Паз ней гэ ты знак ста лi на зы ваць 
«Стра ла вы ра та ван ня». У 1320-м герб быў па до ра ны два-
ран ска му ро ду Стэц ке вiч.
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i ад па вя да юць асаб лi вым па тра ба ван ням, што прад' яў ля юц ца да 
пра цоў най воп рат кi.

У 2012 го дзе ў лi ней цы пра дук цыi кам па нii з'я вiў ся но вы кi ру-
нак — экс клю зiў ная ме ды цын ская ка лек цыя Sаntоrini. Пры 
ства рэн нi ка лек цыi бы лi ўжы ты вы со ка тры ва лыя на ту раль ныя 
тка нi ны з шы ро кай па лiт рай ко ле раў, ство ра ныя з пры мя нен-
нем прын цы по ва но ва га ты пу ан ты бак тэ ры яль на га аздаб лен ня. 
Дзя ку ю чы асаб лi вас цям кан струк цыi ма дэ лi да зва ля юць вы-
гад на пад крэс лiць плю сы фi гу ры i за бяс печ ва юць мак сi маль ны 
кам форт.

Спар тыў ная тэ ма ты ка знай шла ад люст ра ван не ў но вай прэ-
мi ум-ка лек цыi NАVY. Стыль ка лек цыi пе ра клi ка ец ца з тэ май 
ях тын гу i ўяў ляе са бой спа лу чэн не ра бо чай воп рат кi з паў ся-

дзён най. На ства рэн не ка лек цыi су пра цоў нi каў кам па нii на тхнiў 
па рус ны спорт. Кам па нiя «Стэц ке вiч-спец адзен не» з'яў ля ец ца 
спон са рам юнац кай ка ман ды па вiнд сер фiн гу — ад на го з алiм пiй-
скiх кла саў па па рус ным спор це. Дзя ку ю чы пад трым цы кам па нii 
«Стэц ке вiч» спарт сме ны не ад на ра зо ва да ся га лi знач ных вы нi каў 
i пры во зi лi з мiж на род ных рэ гат ме да лi най вы шэй шай про бы.

Сён ня СТАА «Стэц ке вiч-спец адзен не» — гэ та 25 фi лi ялаў па 
Бе ла ру сi i за яе ме жа мi, улас ныя швей ныя i абут ко выя фаб ры кi, 
сер ты фi ка ва ныя па сiс тэ ме якас цi СТБ IСО 9001-2001, роз нiч ныя 
ма га зi ны, кан струк тар ска-экс пе ры мен таль ная ла ба ра то рыя, дзе 
рэ гу ляр на пра вод зяц ца мас тац кiя па ра ды i рас пра цоў ва юц ца 
но выя ка лек цыi ра бо ча га адзен ня i абут ку. Кам па нiя па ста ян на 
iн вес туе ў вы твор часць, што да зва ляе па ляп шаць якасць вы-
пус ка е май пра дук цыi. У 2012 го дзе бы ла пра ве дзе на пра гра ма 
ма дэр нi за цыi вы твор час цi, пад час якой бы ло за пу шча на но вае 
аб ста ля ван не.

Акра мя спец воп рат кi i спец абут ку ўлас най вы твор час цi, СТАА 
«Стэц ке вiч-спец адзен не» пра па нуе срод кi iн ды вi ду аль най аба-
ро ны ад пры зна ных су свет ных лi да раў UVЕХ (Увэкс), АNSЕLL 
(Ан сэл), СЕRVА (Чэр ва), 3M.

Кам па нiя «Стэц ке вiч-спец адзен не» кла по цiц ца аб ахо ве зда-
роўя i жыц ця ча ла ве ка на лю бой вы твор час цi i ў лю бой пра фе сii! 
Энер гiя вы са как лас ных спе цы я лiс таў, рэ аль ная за цi каў ле насць 
да сва ёй спра вы, iн ды вi ду аль ны па ды ход да кож на га клi ен та, 
iна ва цыi i са мае су час нае аб ста ля-
ван не — вось фор му ла га ран тыi i 
якас цi «Стэц ке вiч»!

— Што ж ад бы ва ла ся ча ты-
ры ста год дзі та му? Бы лі пэў-
ныя спры яль ныя ўмо вы для 
раз віц ця хрыс ці ян ства?

— Хрыс ці ян ства та ды моц на 
ўва хо дзі ла на гэ тую зям лю, раз-
ві ва ла ся. Ёсць свед чанні пра тое, 
што з кан ца ХVІ ста год дзя ў Будс-
лаў ужо іш лі пі ліг ры мы і па ча ло ся 
бу даў ніц тва кас цё ла. Аб раз нас 
яд нае з Апост аль скім па са дам, 
бо Па па Клі мент VІІІ 405 га доў та-
му па да рыў яго Мінск аму ва я во ду 
Яну Па цу. По тым аб раз быў пе ра-
да дзе ны ў кас цёл у Даў гі на ва, а 
ме на ві та 400 га доў та му быў пе-
ра не се ны ў Будс лаў і з та го ча су 
не па кі даў кас цё ла. У па мяць пра 
гэ та, ад наў ля ю чы той даў ні шлях, 
ко пію аб ра за, якая ця пер пі ліг ры-
муе па па ра фі ях, пе ра ня суць на 
ру ках з Даў гі на ва ў Будс лаў. Гэ-
тая гіс та рыч ная па дзея для са мо-
га Па пы Рым ска га вель мі важ ная: 
нас аб' яд ноў ва юць 400 га доў!

— Ча ты рыс та га доў для аб-
ра за — вель мі шмат. Ён зна хо-
дзіц ца пад уз дзе ян нем ча су, 
клі ма тыч ных умоў. Як жа за-
хоў ва ец ца?

— Мы ўзя лі яго ў ад мыс ло вую 
шкля ную скры ню, каб на яго як 
ма га менш уз дзей ні ча лі роз ныя 
ат мас фер ныя з'я вы. Час ад ча су 
ро біц ца рэ стаў ра цыя. Але ў Бе ла-
ру сі зі мой хо лад на, ле там го ра ча, 
храм жа (Уз ня сен ня Пра свя той 
Дзе вы Ма рыі) — ве лі зар ны, у ім 
скла да на пад трым лі ваць ад ноль-
ка вую тэм пе ра ту ру.

— Шэс це ко піі аб ра за ча ка ец-
ца не толь кі па Бе ла ру сі. Вя до ма, 
што на на ступ ны год за пла на ва-
ны ўра чыс тас ці ў На за рэ це.

— Так, мы збі ра ем ся яшчэ зра-
біць вя лі кую іко ну-ма за і ку Будс-
лаў скай Бо жай Ма ці. Іс ну юць нор-
мы, якія мы па він ны вы тры маць: 
2 мет ры на 70 сан ты мет раў. Па-
мер для гэ та га аб ра за не вель-
мі пры дат ны. Але мы вы ра шы лі 
па ка заць і аб раз, і са му ба зі лі ку. 
Ця пер мас та кі пра цу юць над за-
вяр шэн нем пра ек та. У 2013-м, 
на пэў на, не па спе ем, але юбі лей 
ад зна ча ец ца ўвесь год, і мяр ку ем, 
што ў на ступ ным раз мес цім ко пію 
ў На за рэ це. А два га ды та му з'я-
ві ла ся шыль да з ма літ вай «Ой ча 

наш» на бе ла рус кай мо ве ў Іе ру-
са лі ме, на Свя той Зям лі. Трэ ба 
ўя віць са бе, коль кі міль ё наў лю-
дзей пра хо дзіць там за год!

У КА ТА ЛІЦ КАЙ СУ ПОЛЬ НАС ЦІ
— На Будс лаў скія ўра чыс-

тас ці пры яз джае па слан нік Па-
пы. Што зна чыць для Бе ла ру сі 
пры быц цё та ко га ша ноў на га 
гос ця?

— Бе ла русь вель мі ча кае Па-
пу. Я зу сім ня даў на, у кан цы мая, 
ба чыў яго і як толь кі на зваў яму 
сваё проз ві шча, ён ад ра зу ус пом-
ніў: «Мы ве да ем адзін ад на го!» 
Са праў ды, мы зна ё мыя вель мі 
даў но: ка лі я яшчэ пра ца ваў у 
Маск ве, спат каў ся з ім не каль кі 
ра зоў. За ўва жыў: «У нас ка жуць: 
Бог лю біць Трой цу». (Аку рат Свя-
тая Трой ца на блі жа ла ся.) А ён пы-
та ец ца: «Як гэ та?» Я і пра цяг нуў 
дум ку: «Ян Па вел ІІ ха цеў пры-
ехаць да нас — не пры ехаў. Бе-
не дыкт ХVІ ха цеў пры ехаць — не 
пры ехаў. Уся на дзея на вас!»

— Атры ма лі зго ду?
— Ён ска заў: «Ма лі ся» (смя ец-

ца). Ця пер ча ка ем ле га та, яко га 
пры зна чыў па па Фран ці шак. І тое, 
што та кі вы со кі прад стаў нік пры бы-
вае да нас, — гэ та вя лі кі го нар, на-
пэў на, не толь кі для Кас цё ла, але 
і для на шай кра і ны. І мы па він ны 
дзя ка ваць Бо гу.

— Вы час та ез дзі це па све-
це. Чым ці ка вяц ца, га во ра чы 
пра Бе ла русь, у да лё кім за-
меж жы?

— Роз нае ці ка віць. Са цы яль ныя 
пы тан ні, са цы яль на-па лі тыч ныя. 
Але най перш — я ж су стра ка ю ся з 
людзь мі кас цёль ны мі — пы та юц ца 
пра рэ лі гій ную сі ту а цыю. Я рас па-
вя даю, на прык лад, што на будс лаў-
скія ўра чыс тас ці пры клад на ка ля 
4 ты сяч лю дзей прый дуць пеш шу. 
З Ба ра на ві чаў трэ ба адо лець 270 
кі ла мет раў, з Мін ска — 125, ін шым 
яшчэ да лей. У да лё кім све це ў гэ та 
цяж ка па ве рыць! Тым больш што 
та кое маг чы ма ў кра і не, якая за 
70 га доў пе ра жы ла мно гае, у тым 
лі ку і ду хоў ны Чар но быль — як я 
час та ка жу. У Будс ла ве збя рэц ца 
30—40 ты сяч ча ла век. І лю дзі ідуць 
не на кан цэрт ці шоу, яны ідуць ма-
ліц ца! Ад па ро га ба зі лі кі на ка ле-

нях на блі жа юц ца да аб ра за Бо жай 
Ма ці.

Ці яшчэ прык лад: га доў 25 
та му ў нас бы ло толь кі 60 свя та-
роў-бе ла ру саў, сён ня іх больш як 
300. Яшчэ ёсць за меж ныя — уся-
го ка ля 500 ча ла век. Ад нак гэ та 
так са ма пра грэс: у той час, як у 
ін шых кра і нах све ту за кры ва юц ца 
кас цё лы, мы ста ра ем ся бу да ваць. 
Праў да, цяж ка ідзе спра ва, бо ўсё 
да ра гое, але ж ідзе! Здзіў ля юц ца 
і та му, што праб ле ма бе ла рус ка-
га кас цё ла — ма ла дыя свя та ры. 
За кан чвае сту дэнт се мі на рыю, і 
цяж ка на ват па слаць на прак ты ку 
да ста ла га, да свед ча на га свя та-
ра — іх ня ма! Па ра докс: ся рэд ні 
ўзрост свя та роў на За ха дзе вель-
мі вы со кі, у нас ён ма лы. Толь кі 
трэ ба па мя таць: хва ро ба ма ла-
до сці прой дзе са ма без да па мо гі 
ле ка раў (смя ец ца).

— Вель мі ўдзяч ныя бе ла ру-
сы Ка та ліц ка му Кас цё лу за тое, 
што ён пад трым лі вае бе ла рус-
кую мо ву. Якія за ду мы ма е це 
па аду ка цыі, на ву чан ні мо ве?

— Ка та ліц кі Кас цёл — паў сюд-
ны. Мы па він ны нес ці Еван гел ле на 
той мо ве, на якой лю дзі яго зра зу-
ме юць. Ка лі я слу жыў у Маск ве, у 
мя не на ба жэн ствы чы ні лі ся на 13 
мо вах. У гэ тым ба гац це кас цё ла! 
Ці, на прык лад, мы ця пер на Бо жае 
на ра джэн не вы но сім з ка тэд ры фі-
гур ку не маў лят ка Езу са і кла дзём у 
яс лі пе рад кас цё лам — гэ та я ўзяў 
ад в'ет нам цаў. Яны вы но сяць жы-
вое не маў лят ка — гэ та ўсім па да-
ба ец ца! Мы мно гае мо жам узяць 
з ін шых тра ды цый. У Анг ліі, у Лон-
да не, ідуць на ба жэн ствы больш як 
на 60 мо вах. І ні хто не ка жа, што 
там мек сі кан скі кас цёл ці ка рэй скі 
— усё роў на анг лій скі! Так са ма і ў 
Бе ла ру сі: мы ўвя лі на ба жэн ствы, 
пры кла дам, на анг лій скай мо ве, на 
лі тоў скай. На поль скай — заў сё ды 
бы ло. Але най перш — на бе ла рус-
кай. Мы ма ем пе ра кла ды ўжо ўсіх 
лі тур гіч ных кніг, якія вы да дзе ны ў 
Ва ты ка не. Пе ра кла даць ня прос та: 
бы вае, што ана ла гаў не ка то рых 
слоў ня ма. Ка лі ў Маск ве пе ра кла-
даў на рус кую, ляг чэй бы ло: шмат 
ча го мож на бы ло ўзяць з пра ва-
слаў най тэр мі на ло гіі. Тут па куль 
што трэ ба дзей ні чаць са мім. Ін шы 
раз пры дум ваць неа ла гіз мы — мо-
жа, не зу сім дас ка на лыя. І «ЛіМ», і 
беларускія лі та ра та ры маг лі б так-
са ма нам да па маг чы ў гэ тым!

Усе кні гі, га лоў ныя да ку мен ты, 
вы да дзе ныя на бе ла рус кай мо ве, 
слу жаць не толь кі для раз віц ця 
Кас цё ла, але і для бе ла рус кай 
куль ту ры. Бо ад куль яшчэ і жур-

на ліс ты, і на ву коў цы возь муць 
спе цы яль ную тэр мі на ло гію? Я 
аба вя заў свя та роў за нес ці гэ тыя 
кні гі ў кож ную біб лі я тэ ку, якія ёсць 
у ра ё нах. Даб ра чын насць — ад на 
спра ва, але гэ та не аб ход на і для 
па пу ля ры за цыі ве даў, аду ка цыі.

— Вы зга да лі, што па слан нік 
— стар шы ня ра ды па між рэ лі-
гій ным дыя ло гу. То, маг чы ма, 
мо жам спа дзя вац ца на па ча так 
дыя ло гу ме на ві та з бе ла рус кай 
зям лі?

— Між рэ лі гій ны, між кан фе сій ны 
дыя лог у Бе ла ру сі на ла джа ны на 
доб рым уз роў ні. Ка лі я за мя жой 
ка жу, што ў нас на свя тах Бо жа га 
на ра джэн ня, Вя лі ка дня пры сут-
ні чае прад стаў нік Пра ва слаў най 
Царк вы і ён вы сту пае, то ад но сі ны 
ад ра зу ві даць. Ці так са ма я іду на 
свя ты пра ва слаў ных, бы ва ем адзін 
у ад на го на кан фе рэн цы ях. Ка лісь-
ці Па па Ян Па вел  ІІ ма рыў пра тое, 
каб Еў ро па ў сэн се ду хоў ным ды ха-
ла дву ма лёг кі мі: ус ход няе і за ход-
няе хрыс ці ян ства. Я ка жу: «Пры-
едзь це ў Мінск: на ад ной ву лі цы з 
ад на го бо ку ка та ліц кая ка тэд ра, з 
дру го га пра ва слаў ная». І нар маль-
на жы вём! Ка лі ле тась у Сар бо не 
ад бы ваў ся ІІІ Ка та ліц ка-пра ва слаў-
ны фо рум і бы ло па стаў ле на пы-
тан не, дзе пра во дзіць чац вёр ты, я 
пра па на ваў Мінск. Бы ло на пісь ме 
так са ма за пра шэн не Міт ра па лі та 
Мінск ага і Слуц ка га, Па тры яр ша га 
Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сі Фі ла рэ та. І 
ка та ліц кі, і пра ва слаў ны бок пра-
га ла са ва лі «за». Так што ў чэр ве ні 
на ступ на га го да ў нас ча ка ец ца вя-
лі кі фо рум — агуль ны са бор.

Да рэ чы, спа дзя ём ся, што і ў 
Будс ла ве бу дуць так са ма прад-
стаў ні кі лю тэ ран скай царк вы, му-
суль ма не, яў рэі.

ПРА ЗА РУ ЧЫ НЫ, СВЯТ ЛА ФОР 
І НЕ АБ МЕ ЖА ВА НУЮ СВА БО ДУ

— Ёсць ба чан не перс пек ты-
вы: што да лей?

— Я яшчэ ні дзе не агуч ваў, 
але са «Звяз дою» па дзя лю ся: 
пла ную рас па чаць пад рых тоў ку 
да 100-год дзя Фа цім скіх аб' яў-
лен няў, якое пры па дае на 2017 
год. 1917-ы — гэ та не толь кі год 
рэ ва лю цыі, але так са ма і су стрэч 
з на шаю Апя кун каю. (Фа цім скія 
аб' яў лен ні — гэ та сем су стрэч 
дзя цей з Бо жай Ма ці ў 1917 г., у 
якіх Ма рыя вы каз вае свае па жа-
дан ні, ро біць цу ды. — аўт.)

Амаль 100 га доў та му Бо жая 
ма ці прад ка за ла раз віц цё све ту, 
пра сле да ван не Кас цё ла, асаб лі ва 
ў на шым рэ гі ё не. Але яна га ва ры-
ла і ін шае: што Яе без за ган нае 
сэр ца на вер нец ца і Ра сія вер нец-
ца. Але мы ма ем на ўва зе, што 
та ды бы ла Ра сій ская ім пе рыя — і 
Бе ла русь у яе скла дзе, зна чыць, 
ска за нае да тыч на і на шай кра і ны. 
Па слан не Бо жай Ма ці з Фа ці мы: 
«На вяр тай це ся, ма лі це ся, і ўсё бу-
дзе доб ра» — ак ту аль нае. Мяр кую 
да ўра чыс тас ці пры вез ці з Фа ці мы 
6 фі гур, якія пе рэг ры ну юць па ўсім 
све це. Я ар га ні зоў ваў та кое ра ней. 
Так што пас ля будс лаў ска га фэс ту 
прой дзе ней кі час — і ста нем раз-
гля даць та кую маг чы масць.

— Апош нім ча сам яск ра ва 
па зна чы лі ся тры кі рун кі дзей-
нас ці Кас цё ла. Пра два — гэ та 
су пра цоў ніц тва з ін шы мі рэ лі гі-
я мі і дзяр жа вай — вы зга да лі. 
А трэ ці кі ру нак — дыя лог з гра-
мад ствам, з людзь мі, якія шу-
ка юць ад ка зы на свае пы тан ні. 
Шмат у жыц ці но вых ве ян няў — 
пе ра гля да юц ца ма раль ныя і ма-
тэ ры яль ныя каш тоў нас ці. На ват 
ін сты тут сям'і па каз вае нам но-
выя ўзо ры ў вы гля дзе гра ма дзян-
скіх шлю баў... Ці ёсць ка та ліц кая 
на ву ка пра сям'ю і шлюб?

— О! Тут цэ лыя та мы на пі са-
ны. І ка мі сія та кая ёсць, і не ад на 
за ява бы ла Ка та ліц ка га Кас цё ла 
і Пра ва слаў най Царк вы. Мы тут 
амаль на 100 пра цэн таў згод ныя 
адзін з ад ным. Да пры кла ду, ня-
даў на яшчэ іс на ва ла 12 пунк таў, 
па якіх мож на бы ло зра біць аборт, 
ця пер за ста лі ся толь кі тры. Нам 
да зво ле на ў не ка то рых клі ні ках 
пра во дзіць кан суль та цыі на тэ му 
абор таў. Ёсць Па пская ра да (як 
мі ніс тэр ства) па спра вах сям'і. Са-
праў ды, су свет ны кры зіс сям'і за хі-
нае і Бе ла русь: трэ ба ра та ваць! Ян 
Па вел ІІ яшчэ ў 1993 го дзе пад час 
су свет на га Дня мо ла дзі ў Дэ нве ры 

су стра каў ся з прэ зі дэн там Клін-
та нам і ска заў яму: «Аме ры ка, 
ка лі хо чаш быць вя лі кай, бе ра жы 
сям'ю!» (у Клін та на бы лі не згод-
ныя з хрыс ці ян скім ву чэн нем по-
гля ды). Тое са мае ма гу ска заць і 
пра Бе ла русь. Сям'я — га лоў ная 
квет ка кож на га гра мад ства. Сён ня 
ства ра юц ца го ма сек су аль ныя са-
ю зы і абяс цэнь ва ец ца дар жыц ця 
(а хто яго даў? Бог!). Мы су праць 
смя рот на га па ка ран ня і эў та на зіі. 
Тут па ўсіх па зі цы ях Ка та ліц кі Кас-
цёл ста іць на ву чэн ні Хрыс та.

Най леп шы за кон — гэ та 10 
Бо жых за па ве дзяў. Ча ла век, які 
імк нец ца да сва бо ды, па ві нен 
ве даць: сва бо да — не зна чыць 
чы ніць усё, што та бе хо чац ца. 
Сва бо да — най вя лік шы дар, які 
мы па він ны ца ніць і жыць у рам-
ках Бо жа га за ко на. Ка жуць, за кон 
аб мя жоў вае сва бо ду. Але ка лі на 
свят ла фо ры чыр во нае свят ло, я 
ж не ка жу, што свят ла фор аб мя-
жоў вае маю сва бо ду. Я ве даю, 
што ста нец ца са мною, ка лі я па-
еду. Так са ма і тут. Мы ба чым, што 
не за ха ван не Бо жа га за ко на пры-
вя ло да кры зі су сям'і, дэ ма гра фіч-
на га кры зі су. Ды і па ча так эка-
на міч ных праб лем — час та з-за 
ня ве дан ня ма раль ных за ко наў.

— У Бе ла ру сі, на жаль, вель-
мі не су ця шаль ная ста тыс ты ка: 
шмат прак ты ку ец ца паў тор ных 
шлю баў. Рас па да юц ца пер шыя 
шлю бы, зна чыць, ча ла век ро-
біць ня пра віль ны вы бар. Як жа 
да па маг чы?

— У Кас цё ле іс на ва ла і сён ня 
ёсць прак ты ка за ру чын. У су час-
най свец кай прак ты цы іх ня ма! Як 
га во раць, спа да ба лі ся ад но ад на му 
з пер ша га по гля ду — а по тым раз-
вод. Са праўд ная лю боў — ах вяр-
ная. Ды і ха рак тар ча ла ве ка трэ ба 
зве даць. Для та го за ру чы ны і ра-
бі лі ся: каб ча ла век мог зра зу мець 
бліж ня га. А не ка то рыя ста вяц ца 
не сур' ёз на: маў ляў, як скла дзец ца. 
На жаль, не ду ма ю чы, якія на ступ-
ствы гэ та ня се. Ха ця тра ге дыя не 
толь кі яго ці яе, але і дзя цей, якія 
пры жы вых баць ках за ста юц ца сі-
ро та мі. Ня ма вай ны, зем ля тру саў, 
а дзі ця за ста ец ца ад но! Нель га 
толь кі для ся бе жыць.

— Што ж па жа да е це га зе це 
і чы та чам?

—«Звяз да» — гэ та зна чыць 
«зор ка». З гіс то рыі ве да ем, што 
Віф ле ем ская зор ка пры вя ла па-
стуш коў у Віф ле ем і яны ўба чы лі 
ва чы ма ве ры Езу са. Сён ня так-
са ма трэ ба пры вес ці ча ла ве ка да 
Езу са: ня хай ва шая га зе та бу дзе 
та кой Віф ле ем скай зор кай.

Іры на ТУ ЛУ ПА ВА.

Вік тар ГАР ДЗЕЙ

Бор шу міць усё су ціш ней
І хва лю ец ца дар ма:
Ні сця жы нач кі тут ліш няй,
Ні са рок ва кол ня ма.

Што там бу дзе ці не бу дзе,
Нас не вы да дуць ля сы.
У пча лі ным пе ра гу дзе
Зру жа ве лі ве ра сы.

Пчо лы тут? На вош та пчо лы?
Хо піць мё ду і без іх.

Хо піць вет ра зей вя сё лых.
Хо піць шчас ця на два іх.

За ла тое. Ма ла дое.
Звон кі ве рас. Мяк кі мох.
І — жа дан не тра пят кое.
І — ва чэй пе ра па лох.

� � �
Ты даж джы пры ду ма ла са ма
І са ма хму рын кай ста ла шэ рай.
З-пад гус тых над броў яў, як ту ман,

Вы плы вае сму так не да ве ру.

Не па крыў дзіў я і не зма ніў.
Толь кі ча сам трэ ба 

за даж джыц ца,
Каб свя той, чыс цей шай чыс ці ні
У вяс но вых ліў няў па ву чыц ца.

Пер шы дождж, 
ці бу дзе ён што год,

Усё роў на чыс ці ню ві таю
І без стра ху, бы гро ма ад вод,
Я ма лан кі гнеў ныя пры маю.

Што на сэр цы на тва ім ля жыць?
Му сіць, бро вы хму рыш 

ты да рэм на?
Тваё сэр ца, што мне ні ка жы,
Як па лі спя ко та, 

па ліць рэў насць.

Той жа сму так, бач на па ва чах,
Хут ка цеч ны, 

прой дзе мі ма хо дам...
Вось і гнеў сту піў ся і за чах,
І бя рэц ца зноў ку на па го ду.

З КРЫ НІЦ 
МА РАЛЬ НАЙ КРА СЫ

Ан та ло гія 
бе ла рус кага вер ша 

пра ка хан не

Вядучы 
Алесь Кас ко

Вік тар Гар дзей — адзін з тых паэ таў, чыя твор-
часць цес на звя за на з фальк ло рам не толь кі ў 
воб раз най і ін та на цый най раз на стай нас ці, але і 
ў най леп шых тра ды цы ях на род най ма ра лі, у тым 
лі ку ў по гля дах на ка хан не. Не, наш на род не хан-

жа ад са май ста ра жыт на сці. Гэ та ж ён «пры ду маў» да га нян не хлоп ца мі 
дзяў чат у жы це на Ку пал ле, як і на паў эра тыч ную гуль ню «Жа ніць ба 
Ця рэш кі»! Су стра ка юц ца ў пе сен ным фальк ло ры і зу ха ва тасць, і фры-
воль насць, ад нак у яго змес це «страс ці ка хан ня ні ко лі не пе ра хо дзяць 
мя жы, за якою губ ля ец ца год насць ча ла ве ка» (І.К.Ці шчан ка).

Чыс ці ня па чуц цяў, уза е ма па ва га і вер насць — гэ ты мі ры са мі не ад'-
ем на ва ло да юць Яна і Ён у лі ры цы В.Гар дзея. Пра па на ва ныя вер шы 
не вы клю чэн не. У ад ным з іх — пер шыя жа дан ні па спы таць яб лык 
спа ку сы, пра сяк ну тыя і га рэз лі вас цю, і са рам лі вас цю, і збян тэ жа нас-
цю; у дру гім — пер шыя вы пра ба ван ні ра ман тыч на га ка хан ня «про заю 
жыц ця» (рэў нас цю). І ў абод вух вы пад ках паэ ты зу ец ца пры га жосць 
ча ла ве чых ад но сін. Кры ні цаю ме та фар і але го рый для паэ та, як і ў 
фальк ло ры, з'яў ля ец ца пры ро да, яе кра са і муд расць.

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

УНП 100055817

РАБОЧИЕ: 
� тракторист;
� наладчик КИП и А;
� слесарь-сантехник УП ЖЭС;
� кровельщик по металлическим кровлям 
УП ЖЭС;
� маляр УП ЖЭС (требования 3–4 разряд);
� электромонтер УП ЖЭС (требования 3–4 
разряд);
� оператор ПЭВМ (б-р Шевченко, 20);
� рабочие по комплексной уборке УП ЖЭС.

Возможно обучение и повышение 
квалификации по указанным 
профессиям на производстве. 

ДОСТОЙНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ З/ПЛАТА! 
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ! 

СПЕЦИАЛИСТЫ (с опытом работы): 
� директор УП ЖЭС № 62 (ул. Заслав-
ская, 23);
� главный инженер УП ЖЭС № 27 (ул. Ор-
ловская, 24);
� мастер УП ЖЭС 1 (ул. Интернациональ-
ная, 4), УП ЖЭС 13 (ул. Нововиленская, 6);
� начальник отдела производственно-
техноло гической комплектации и обслу-
жи вания; 
� инженер-энергетик — инженер в отдел 
благоустройства на период дек ретного 
отпуска (ул. Новаторская, 53а);
� инженер в технический отдел на пери-
од декретного отпуска;
� юрисконсульт РСЦ1 на период декрет-
ного отпуска (б-р Шевченко, 20)
Возможен карьерный рост! 

Обращаться по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 20а.
Тел. 327 67 52. 

Дружный и доброжелательный коллектив! 
Будем рады всем! 

Ка ля са ра ка пi лiг ры маў на кi ра ва лi ся ад 
мiнск ага Чыр во на га кас цё ла ў Будс лаў на 
сва iх два iх... ко лах. Знач ную част ку шля ху 
ра зам з усi мi ехаў Мiт ра па лiт Мiн ска-Ма гi-
лёў скi Та дэ вуш Кан дру се вiч.
На пе ра дзе — 125 кi ла мет раў. I ўсё для та го, 

каб 5 лi пе ня ра зам з дзя сят ка мi ты сяч па лом-

нi каў з уся го све ту стаць свед ка мi рэ лi гiй на й 
ўра чыс тас цi — 400-год дзя зна хо джан ня на на-
шай зям лi цу да твор на га аб ра за Ма цi Бо жай 
Будс лаў скай. Да рэ чы, на ве ла сi пе дах вер нi кi 
вы еха лi не толь кi з Мiн ска. Та дэ вуш Кан дру се-
вiч рас па вёў, што не ка то рыя вы ра шы лi ад пра-
вiц ца з Грод на. «Ад Грод на да Будс ла ва 400 

кi ла мет раў, 400 га доў Будс ла ва, сан кту а рыя 
Будс лаў скай — гэ та сiм ва лiч на», — рас па вёў 
мiт ра па лiт.

Сё ле та ве ла сi пед ная пi лiг рым ка, у якой удзель-
нi ча юць вер нi кi з роз ных мес цаў Бе ла ру сi, — юбi-
лей ная, дзя ся тая. Са ма му ма лод ша му ўдзель нi ку 
— 14, а ста рэй ша му — ка ля 60-цi.

Роў на ты дзень та му ў Будс лаў ад пра вi ла ся пер-
шая, пе шая гру па па лом нi каў. Уся го ж толь кi з 
бе ла рус кай ста лi цы на вя лi кае хрыс цi ян скае свя та 
сё ле та прый дуць i пра едуць на ве ла сi пе дах ка ля 
паў ты ся чы вер нi каў.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фо та аў та ра.

У ПI ЛIГ РЫМ КУ — НА ВЕ ЛА СI ПЕ ДАХ

Но вы ма ляў ні чы рэ клам ны шчыт з'я віў ся на ву лі цах Мін ска. 
Ён на гад вае жы ха рам і гас цям ста лі цы, што «Звяз да» га ран туе 
сва ім пад піс чы кам і чы та чам са мую пад ра бяз ную ін фар ма цыю. 
Вы раб ле ны но вы біг борд на прад пры ем стве «Мінск рэ кла ма».
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.РА ХУ НАК СУМ ЛЕН НЯ (Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Се раб ро» юнай бе ла рус кi 
ў Iс па нii

Спя вач ка з Вi цеб ска Вiў ен 
Са бi ста ла пе ра мож цам мiж-
на род на га кон кур су «OPUS-
2013», якi прай шоў у Iс па нii.
— Не па спе ла Вiў ен атры маць пе-

ра мо гу ў ка зах стан скiм Ка ста наi на 
фес ты ва лi «За ла ты мiк ра фон» у кра-
са вi ку, дзе ад ным з пры зоў быў грант 
на ўдзел у «OPUS-2013», як но вая 
ўзна га ро да па поў нi ла яе пры за вую 
скар бон ку. I на гэ ты раз са лiст ка за-
ва я ва ла сiм па тыi жу ры ў Iс па нii i там 
па ка ры ла сва iм мас тац твам пуб лi ку. 
Iс пан скi фес ты валь прай шоў у ку-
рорт ным го ра дзе Ла рэт дэ Мар (Ка та ло нiя). У iм бра лi ўдзел вы ка наў цы 
з Бе ла ру сi, Гру зii, Лат вii, Лiт вы, Ка зах ста на, Ра сii i iн шых кра iн.

Вiў ен ста ла пер шай вы ка наў цай, якая прад ста вi ла там Бе ла русь, 
— па ве да мi лi ў «Цэнт ры куль ту ры «Вi цебск». — Вiў ен Са бi за ня ла 
2-е мес ца ў iс пан скiм кон кур се ў ся рэд ня ўзрос та вай пад гру пе. Гэ та 
ста ла яшчэ ад ной пры ступ кай у па спя хо вай соль най кар' е ры. Ужо 
дак лад на вя до мы на ступ ны «пункт вы ступ лен ня» дзяў чын кi — гэ та 
Лат вiя. Бо ў вы нi ку пе ра мо гi ў кон кур се «OPUS-2013» Вiў ен атры ма ла 
не толь кi дып лом лаў рэ а та i па мят ныя пры зы, але i грант на ўдзел у 
мiж на род ным мо ла дзе вым фес ты ва лi па пу ляр най му зы кi i аў тар скай 
пес нi «Рыж ская сiм фо нiя», якi прой дзе з 4 па 8 снеж ня.

Хо чац ца спа дзя вац ца, што пе ра мож нае шэс це юнай са лiст кi па 
мiж на род ных му зыч ных кон кур сах пры вя дзе Вiў ен Са бi да та го, пра 
што яна ўжо даў но ма рыць, — удзе лу ў мiж на род ным дзi ця чым му-
зыч ным кон кур се «Вi цебск», якi пра во дзiц ца ў рам ках «Сла вян ска га 
ба за ру». Па жа да ем ёй пос пе хаў!

Аляк сандр ПУК ШАН СКI

�

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

ЗдарэннеЗдарэнне  ��

КА ЛО ДЗЕЖ СТАЎ ПАСТ КАЙ
У Бе шан ко віц кім ра ё не, у вёс цы Ба чэй ка ва, муж чы на не змог 

вы брац ца з ка ло дзе жа, які чыс ціў.
На да па мо гу яму пры еха лі вы ра та валь ні кі. Не ба ра ку вы цяг ну лі. Вы-

свет лі ла ся, што ў «ка ло дзеж ную» паст ку тра піў гра ма дзя нін 1965 го да 
на ра джэн ня, не пра цу ю чы. Ён зна хо дзіў ся ў ста не ал ка голь на га ап'я-
нен ня. Вы ра та ва на га шпі та лі за ва лі з агуль ным пе ра аха ла джэн нем.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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Ча ла век, які імк нец ца да сва бо ды, па ві нен 
ве даць: сва бо да — не зна чыць чы ніць усё, 
што та бе хо чац ца. Сва бо да — най вя лік шы дар.


