З НАГОДЫ

8 жніўня 2015 г.
РУП «БЕЛПОЧТА» СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ
в Гродненской области: Гродненский р-н, д. Польница
Дополнительная информация по тел.: 8 (0152) 74-61-47
и http://www.belpost.by/company/nedvigimost/
УНП 101015738

Совместное предприятие закрытое акционерное общество

«Могилевский химкомбинат «Заря»
сообщает, что 19 августа 2015 года в 12-00
состоится внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:
1. Об аннулировании части выпуска простых именных и привилегированных
акций общества, выкупленных на баланс акционерного общества.
2. Об увеличении номинальной стоимости акций общества.
3. Об утверждении Уставного фонда общества.
4. О внесении изменений в Устав общества (принятие Устава общества в
новой редакции).
Начало регистрации участников собрания в 11-00 час. Окончание регистрации
в 11-50 час.
Место проведения собрания: г. Могилев, пр. Шмидта, 114 (актовый зал).
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг СП ЗАО «МХЗ» для
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров –
01.08.2015 г.
С материалами собрания можно ознакомиться 19.08.2015 г. (с 9-00 до 11-00)
по месту нахождения общества.
Регистрация производится при предъявлении документа, удостоверяющего
личность (паспорт), для представителя акционера – паспорта и доверенности.
УНП 700210051
Наблюдательный совет.

РУП «БЕЛПОЧТА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ
по выбору подрядной организации для создания геодезической разбивочной
основы на строительстве объекта «Строительство производственного здания
по обмену и обработке авиапочты на территории Национального аэропорта
«Минск».
Процедура переговоров состоится «14» августа 2015 года в 10.00 по адресу:
г. Минск, пр. Независимости, 10. Контакты для получения дополнительной
информации: отдел капитального строительства РУП «Белпочта» – тел. 29355-29, 293-55-28.
УНП 101015738

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственного предприятия «УКС Фрунзенского района г. Минска».
Дополнение и изменение к ранее опубликованным
проектным декларациям в газете «Звязда»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района
г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических
и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553.
Место нахождения: 220073, г. Минск, 4-й Загородный, пер., 64а.
Тел/факс 204-67-99, 399-53- 94; 256-64-18.
Режим работы — 8.45 — 18.00, обед 13.00 — 14.00; пятница 8.45 — 16.45, выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Объект «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным
магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32а».
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
3 однокомнатные квартиры: №№ 62; 210; 214 (с индексацией, цена 1 кв.м —
16 041 000 руб.) площадью 43,7— 44,2 кв. метров;
6 двухкомнатных квартир: №№ 165 (с индексацией, цена 1 кв.м-16 870 000
руб.); 199 (с индексацией, цена 1 кв.м — 13 975 000 руб.); 246 (с индексацией цена
1 кв.м-16 437 000 руб.); 312 (с индексацией цена 1 кв.м — 16 751 000 руб.); 372 (с
индексацией, цена 1 кв.м — 16 124 000 руб.); 420 (с индексацией, цена 1 кв.м —
16 550 000 руб.) площадью 59,50 — 69,3 кв. метров;
27 трехкомнатных квартир: №№ 20; 32; 60 (с индексацией, цена 1 кв.м-13 975 000
руб.); 120; 124; 164 (с индексацией, цена 1 кв.м — 14 844 000 руб.), 196; 212; 231; 239
(с индексацией, цена 1 кв.м — 13 975 000 руб.); 272; 275; 280; 291; 292, 295; 299; 300;
313; 317; 321; 337; 341; 411; 423; 427; 435 площадью 92,00 — 106,8 кв. метров.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования проектной
декларации составляет при строительстве однокомнатной квартиры — 17 500 000
белорусских рублей; двухкомнатной – 17 000 000 белорусских рублей; трехкомнатной
– 15 000 000 белорусских рублей;
1 двухкомнатная квартира № 362 для граждан, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий (без господдержки), общей площадью 69,1 кв.м,
цена 1 кв.м квартиры на дату опубликования проектной декларации составляет
13 287 000 белорусских рублей.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого комплекса – сентябрь 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по
адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 101,102, тел. 399-53-94; 256-64-18.
Для заключения договора необходимо: личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем заключается договор; оплата 40% стоимости объекта долевого
строительства в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения договора.
С момента опубликования настоящей декларации предложения, указанные в
предыдущих декларациях, кроме декларации от 18.07.2015 № 135, считаются утратившими силу.
Указанная цена 1 кв.м общей площади квартир и их количество считаются действительными до момента опубликования новой декларации.
УНП 190580553

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»
в дополнение и изменение
к ранее опубликованным проектным декларациям в газете «Звязда»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района
г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а.
Тел/факс 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45-18.00, обед 13.00-14.00; пятница – 8.45-16.45, выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома № 22 по
генплану, расположенного во Фрунзенском административном районе г. Минска,
на территории бывшей деревни Сухарево.
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, 2 трехкомнатные квартиры: № 43 (1-й этаж),
площадь 85,61 кв. м, цена 1 кв. м общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации составляет 13 200 000 белорусских рублей;
№ 33 (9-й этаж), площадь 92,2 кв. м, цена 1 кв. м общей площади квартиры на
дату опубликования проектной декларации составляет 14 700 000 белорусских
рублей.
Начало строительства – 25.11.2014 г., окончание – сентябрь 2015 г.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, тел. 256-64-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем заключается
договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 3 (трех)
банковских дней с даты получения договора.
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв. м общей площади
квартир и их количество считаются действительными до момента опубликования
УНП 190580553
новой декларации.

 Нашы

ШТО ПАТРЭБНА ДЛЯ ШЧАСЦЯ?
Для Аркадзя Тоўсціка, рэдактара газеты «Звязда» з 1973 па 1986 год,
праца ў рэдакцыі была любімай справай
Заўтра нашай «Звяздзе» — найстарэйшай газеце краіны
— споўніцца 98 гадоў! Самы час, шпацыруючы па мінскіх
вуліцах, спыніцца каля помнікаў і мемарыяльных шыльдаў,
якімі ўвекавечана памяць газеты-падпольшчыцы,
«Звязды»-партызанкі.
Стоячы перад помнікам журналістам-падпольшчыкам,
што ля Чырвонага касцёла, а таксама ў сімвалічных месцах
на вуліцах Кульман, Караля, Беламорскай і ля Дома друку,
варта ўзгадаць Аркадзя Апанасавіча Тоўсціка —
былога рэдактара газеты «Звязда». Менавіта па яго ініцыятыве
ўзніклі гэтыя дарагія для нас і, спадзяёмся, для вас месцы.
А чым яшчэ запомніўся Аркадзь Тоўсцік, які рэдагаваў
галоўную партыйную газету краіны з сакавіка 1973
па кастрычнік 1986 года? З якімі вядомымі асобамі таго часу
сябраваў выдатны журналіст, грамадскі дзеяч, партыйны
работнік? Чым любіў займацца ў вольны ад працы час?
Які ён быў бацька, сем'янін? Пра гэта і шмат што іншае нам
расказала яго дачка Ірына Тоўсцік, якая, дарэчы, нядаўна
напісала кнігу «Наканавана лёсам. Тоўсцік Аркадзь Апанасавіч:
журналіст, галоўны рэдактар, грамадскі дзеяч,
абаронца Айчыны».
Тоўсцік пайшоў у партызаны, а пасля
вызвалення Беларусі «прыпісаў» сабе
год, каб узялі ў войска?
— Ён не проста пайшоў у партызаны.
Бацька прымаў удзел у баявых дзеяннях
— быў кулямётчыкам. Кулямёт заўсёды
насіў за плячыма. Расказваў, што «бывае,
ідзеш з гэтым кулямётам і спіш». Разам з
ім у партызанах апынуліся бацькі, браты
Андрэй і Мікалай (апошні быў сакратаром
Бабруйскага падпольнага райкама камсамола). Мой дзед Апанас, як яго звалі,
адказваў у атрадзе за ўсе гаспадарчыя
справы. Бацька быў узнагароджаны двума баявымі медалямі «За адвагу»: адзін
атрымаў за подзвігі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, другі — за гераічную службу ў Савецкай Арміі, куды пайшоў пасля
вызвалення Беларусі.
— Неаднойчы Аркадзь Апанасавіч
прызнаваўся, што вайна для яго была
самым цяжкім успамінам...
— Гэта праўда. На яго вачах забілі маці... Гэта была самая вялікая трагедыя
ў яго жыцці. Калі скончылася чарговая
блакада, партызанскія жонкі пайшлі ў вёску. Перад вайной сяляне
закопвалі свой скарб. Бацька, напрыклад, закапаў падшыўку газет,
кнігі — гэта для яго было самым
каш тоў ным. І та ды пар ты занскія жонкі, у тым ліку мая бабуля,
прыйшлі ў вёску, каб дастаць гэтыя
рэчы і прасушыць іх. Тое ўбачыў
адзін аднавясковец — дарэчы, па
прозвішчы Тоўсцік — і расказаў
пра гэта паліцаям. Гітлераўцы, якія
прыйшлі ў вёску, выстраілі жанчын
у шарэнгу, а той здраднік падыходзіў да кожнай і казаў, хто чый муж.
Не схлусіў і пра бабулю, Арыну Антонаўну. Фашыст у яе выстраліў.
Яна была толькі паранена. Дабілі
потым: куляй у лоб. Бацька і дзед
гэта бачылі, але нічога зрабіць не
маглі. Потым яны прывезлі бабулю ў вёску на падводзе. У яе былі вельмі доўгія валасы, і бацька
запомніў, што калі яе пераносілі ў
хату, матчына каса пакінула на белай сцяне крывавы след. Заўсёды
перад вачыма Аркадзя Апанасавіча
стаяла гэтая карціна, і ўвесь час
ён адчуваў сябе асірацелым. Пазней, быццам просячы прабачэння
У часы службы ў Савецкай Арміі (Аркадзь
ў маці, што нічым не маглі ёй тады
Апанасавіч злева).
дапамагчы, тры сыны пакляліся назваць сваіх будучых дачок Ірынамі.
газету «Піянер Беларусі» і ад вядомага Абяцанне сваё стрымалі: у нашай вялікай
пасля пісьменніка атрымаў адказ з бла- сям'і тры Ірыны, у тым ліку я.
— Аркадзя Тоўсціка называюць стаславеннем на далейшую творчасць. Яму
падабалася пісаць, інакш гэтым не займаў- ражылам беларускай журналістыкі.
ся б. Увогуле, бацька быў такім чалавекам, Але мала хто ведае, што журналісцкаму майстэрству ён нідзе не вучыўся...
які рабіў толькі тое, што любіў і хацеў.
— Сапраўды, журналісцкай адукацыі
— Відаць, гэта тычыцца і абароны
Айчыны... Бо як інакш зразумець тое, ў яго не было. Бацька скончыў літаратуршто ў 15-гадовым узросце Аркадзь ны факультэт Бабруйскага дзяржаўнага
— Ірына Аркадзеўна, у якой сям'і
нарадзіўся Аркадзь Тоўсцік? Адкуль
вашы карані?
— Бацька нарадзіўся ў вёсцы Чыкілі
Глускага раёна Бабруйскай вобласці (зараз — Магілёўскай). Яго тата, мой дзед, быў
старшынёй сельскага Савета, маці займалася гаспадаркай. У сям'і выхоўвалі траіх
сыноў. Аркадзь Апанасавіч быў сярэднім.
— Як з вясковага хлопца вырас
знаўца беларускай мовы і літаратуры,
культуры і гісторыі сваёй краіны?
— Ён быў сынам свайго часу. Пры савецкай уладзе чытанню газет і літаратуры
надавалася вельмі вялікая ўвага. У хаце
старшыні сельсавета газеты і кнігі былі
заўсёды. Падлеткам Аркадзь Апанасавіч
чытаў перыёдыку сялянам. А калі камусьці
з аднавяскоўцаў трэба было нешта напісаць, ён з задавальненнем дапамагаў. Таму цяга да творчасці і літаратуры ў бацькі
ўзнікла яшчэ ў дзяцінстве. Яго любімай
кнігай была «Дзікая сабака дзінга, або
Аповесць аб першым каханні» Фраермана. Аднойчы тата адправіў свой допіс у

Аркадзь Апанасавіч Тоўсцік і Пётр Міронавіч Машэраў у прэзідыуме ўрачыстага
сходу, прысвечанага 60-годдзю «Звязды».

інстытута, потым — педагагічны інстытут
у Мінску (сучасны Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка). Калі
ён працаваў у ЦК, бацьку прапаноўвалі
ехаць вучыцца ў Маскву, у Акадэмію грамадскіх навук — магчыма, на аддзяленне
журналістыкі. Але ён адмовіўся: не хацеў
пакідаць сям'ю. Сям'я значыла для яго
вельмі шмат, і ён не ўяўляў, што пакіне
яе на два гады.
— На працягу 13 гадоў Аркадзь
Апанасавіч быў галоўным рэдактарам
«Звязды», жыў справамі любімай газеты і калі пайшоў у заслужаны адпачынак. Ці можна сказаць, што рэдакцыя
стала для яго другім домам, а звяздоўцы — членамі сям'і?
— Праца для яго была заўсёды на першым месцы. А праца ў «Звяздзе» стала
не проста службай, а любімай справай.
Ён любіў гэтую работу, у першую чаргу,
за тое, што яна была цікавай. Любіў людзей, а праца ў газеце была надзвычай
багатай на сустрэчы. Ён заўсёды імкнуўся дапамагчы людзям. Вы не ўяўляеце,
што адбывалася ў нас дома. Да нас увесь
час нехта прыходзіў, прыязджаў з вёскі:
бацька заўсёды іх кудысьці ўладкоўваў,
камусьці дапамагаў. У яго гэта было ў
крыві. Дзякуючы яму многія журналісты
атрымалі кватэры. Ён добра разумеў, што
чалавеку патрэбна для шчасця. Аркадзь
Апанасавіч быў вялікі гуманіст, у тым ліку
ў дачыненні да сваіх калег-звяздоўцаў.
— Ці праўда, што на пасаду галоўнага рэдак тара «блаславіў» яго сам
Машэраў?
— Можна і так сказаць. Пётр Міронавіч высока цаніў творчыя і арганізатарскія
здольнасці бацькі. Падчас аднаго з пасяджэнняў у Чырвонай Слабадзе, дзе бацька працаваў першым сакратаром райкама
ЛКСМБ, прысутнічаў Машэраў. Ён застаўся
задаволеным маладым кіраўніком-камсамольцам і запрасіў Аркадзя Апанасавіча
на работу ў ЦК камсамола Беларусі. Падчас працы там тата не расставаўся з журналісцкім пяром. Потым быў загадчыкам
аддзела ў «Чырвонай Змене», а пасля —
намеснікам загадчыка аддзела прапаганды
і агітацыі ЦК КПБ. А з лёгкай рукі Пятра Міронавіча тата ўзначаліў калектыў рэдакцыі
«Звязды». Вядома, гэта было калектыўнае
рашэнне, бо пытанне абмяркоўвалася на
пасяджэнні бюро ЦК КПБ.
— На ваш погляд, ці апраўдаў такі
высокі давер Аркадзь Апанасавіч?
— На той час «Звязда» была першай
партыйнай газетай у рэспубліцы. Бацька ўвесь час імкнуўся пашырыць межы
партыйнага выдання. Гэта не быў су хі
лісток, які пісаў пра справы партыйных
арганізацый. Мне здаецца, што самая
вялікая яго заслуга ў тым, што бацька,
як сёння б сказалі, зрабіў газету чытэль-

Нумары газеты за 1918 і за
1937 год я прагартала ў электронным каталогу Прэзідэнцкай
бібліятэкі — ужо каля двух гадоў
яна займаецца «пераводам» сваіх
фондаў у «лічбу». У бібліятэцы захаваліся нумары газеты «Звязда»
аж з 1918 года, ужо алічбаваны
падшыўкі да 1945 года, але праца працягваецца. Як патлумачыў
мне Валерый Герасімаў, загадчык
аддзела старадрукаў і рэдкіх выданняў, алічбоўка неабходна таму,
што ад частага выкарыстання старыя газеты псуюцца. А падшыўкі
«Звязды» заказваюць часта — і
навукоўцы, і парламентарыі, што
рыхтуюць чарговы законапраект,
і работнікі культуры і адукацыі,
студэнты.
— Вы, відаць, бачылі на сканах,
што краі газетных лістоў пацёртыя, хоць мы па магчымасці ад-

рэтушавалі старонкі, — заўважае
суразмоўца. — Папера тых гадоў,
так званая «кіслотная», зроблена з цэлюлозы. І яна вельмі ненадзейная: распадаецца, крышыцца. Умовы захоўвання патрабуюць
55% вільготнасці. Калі ж вільготнасць меншая, то папера становіцца такой крохкай, што проста
ламаецца. Нават цэнтральныя
газеты — «Звязда», «Рабочий»,
«Советская Белоруссия» — захаваліся не ўсе.

1918: першы святочны
нумар
«Звязда», як вядома, пачала
выходзіць у 1917 годзе, калі Краіна Саветаў не была яшчэ створана. Тым не менш, паколькі газета
з'яўлялася органам Заходняга абласнога і Смаленскага камітэтаў
Расійскай камуністычнай партыі
бальшавікоў, літаральна ўсе матэрыялы мелі агітацыйны характар або характар паведамлення,
цікавага найперш членам камуністычнай партыі. Вось, напрыклад, анонс аднаго са жнівеньскіх
нумароў газеты:
«Сёння ў «Звяздзе»:
Артыкулы:
Чэхаславацкая язва.
Аб працоўнай дысцыпліне.
Фельетон:
Бальшавізм за мяжой ....»
Летам 1918 года газету вельмі

турбаваў «наплыў» у вёскі агітатараў ад правых сацыялістычных
партый, якія накіроўваюць «сялянскія масы супраць іх жа Саветаў».
У той жа час, пішучы пра навіны
мясцовага характару, «Звязда»
асноўную ўвагу надавала нарадам вясковай беднаты, сустрэчам
і з'ездам рабочых, лекцыям, што
чыталіся актывістамі камуністычнай партыі.
А вось нумар газеты за 9 жніўня быў сапраўды святочным —
рэдакцыйны калек тыў адзначаў
першы дзень нараджэння выдання. У газеце змешчаны нарыс па
гіс то рыі га зе ты, а такса ма яе
аў табіяграфія. Вядомыя дзеячы
будучай БССР А. Мяснікоў і В.
Кнорын дасылаюць допісы «Успаміны» і «Звязда» і Мінскі Савет». Публіцыст Георгій Фанвіч
змяшчае фельетон «Незгасальная «Звязда».

1937: дасягненні Саветаў і
барацьба са шкодніцтвам
«Героі сталінскай эпохі — адважныя лётчыкі Громаў, Юмашоў
і Данілін — на самалёце «АНТ-25»
праляцелі Паўночны полюс і зараз
нясуцца над прасторамі Паўночнай Амерыкі», — з такім паведамленнем выходзіць «Звязда»
14 ліпеня 1937 года.
Асобна пра дасягненні беларусаў не пісалася — барацьба з
нацыяналізмам ішла, што назы-

ваецца, па усіх франтах.
Адной з найважнейшых тэм у
газеце была сельская гаспадарка.
Друкаваліся рэпартажы пра жыццё ў савецкай вёсцы, у калгасах і
кааператывах. Аднак побач з імі ў
кожным нумары былі нататкі або
пастановы, дзе ў загалоўку гучала фатальнае для многіх слова
«шкодніцтва». Так, нумар «Звязды» за 4 жніўня таго ж года выйшаў з наступнай пастановай Савета Народных Камісараў СССР:
«Аб аказанні дапамогі калгаснаму
сялянству Беларускай ССР і аб
ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў
справе калгаснага ўпарадкавання».
9 жніўня «Звязда» не святкавала свой 20-гадовы юбілей.
Прынамсі, нумар быў звычайным, не святочным. Тэмай нумара стала «ўзорная сяўба азімых».
У заметцы пад назвай «Да канца
выкарчуем шпіёнаў і дыверсантаў» пісалася пра сходы і мітынгі, якія адбыліся пасля публікацыі
вышэйзгаданай пастановы СНК
«Аб аказанні дапамогі калгаснаму
сялянству».

1957: у трэндзе —
будаўніцтва жылля
Краіна ўжо адбудавалася пасля вайны, памёр Сталін, а разам
з ім завяршылася эпоха барацьбы са «шкодніцтвам» і «шпіёнамі»,
калі людзі баяліся начнога стуку

ў дзверы або ў акно. Усё значна
больш дэмакратычна, і па змесце
газеты відаць, што адным з самых важных кірункаў дзяржаўнай
палітыкі цяпер з'яўляецца клопат
пра чалавека.
У «адлігу» адным з галоўных
тэматычных напрамкаў «Звязды»
стала будаўніцтва жылля. Будаўнікам, архітэктарам, а таксама тым,
хто нядаўна атрымаў новую кватэру, прысвячаліся рэпартажы і фотарэпартажы. У адным з нумароў
газеты, што выйшаў на пачатку
жніўня, пад агульным загалоўкам
«Больш кватэр працоўным» друкуецца шэраг матэрыялаў на гэтую тэму, а ілюструецца паласа
фотаздымкам В. Калядзінскага,
прысвечаным здачы 68-кватэрнага дома для чыгуначнікаў на вуліцы Свярдлова ў Мінску. Рэпартаж
з Магілёўскага металургічнага
завода расказвае, як успрынялі
людзі нядаўна абнародаваную Пастанову ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР аб развіцці жыллёвага
будаўніцтва.
«Правільнае гэта рашэнне, —
прыводзіць карэспандэнт словы
Аляксея Казлова, рабочага транспартнага цэха металургічнага завода. — У нашай Комуністычнай
партыі слова не разыходзіцца са
справай. Калі яна сказала, значыць, так і будзе, праблема жылля
будзе хутка вырашана».
У той жа час не дае забыць
пра сябе процістаянне сацыяліс-

бацька расказаў у сваіх кнігах-успамінах
— такім чынам падзякаваў журналістам
за сумленную працу.
— Дарэчы, той жа Уладзімір Браніслававіч, які рэдагаваў «Звязду» з
1989-га па 2011 год, у сваёй прамове
да вашай кнігі пра бацьку называе Аркадзя Тоўсціка сціплым чалавекам, але
не сціплым рэдактарам. А якім Аркадзь
Апанасавіч быў бацькам? Чым ён займаўся ў вольны ад працы час?
— Я вам магу паказаць нашу бібліятэку,
і вам адразу стане ўсё зразумела. (У кожным з чатырох пакояў — вялікія стэлажы з
кнігамі. Прызнаюся, такой хатняй бібліятэкі
я пакуль не бачыла ні ў аднаго беларускага пісьменніка! — Аўт.) Дома бацька быў
вельмі пяшчотным і карэктным. За ўвесь
час, калі мы жылі разам, ён ніколі ні на
кога з членаў сям'і не павысіў голасу. Я
не кажу пра тое, што мы былі ідэальнымі
дзецьмі. Але калі трэба было тупнуць нагой
і крыкнуць, ён гэтага не рабіў. Бацькі цанілі
кожную хвіліну жыцця. Яны заўсёды жылі
з густам: любілі і добра паесці, і прыгожа
апрануцца, і схадзіць у тэатр, наведаць сяброў. Кожнае лета мы ездзілі адпачываць у
Крым. Нам было вельмі добра разам. Шмат
было агульных інтарэсаў.
— Па кнігах, якія складаюць хатнюю бібліятэку, відаць, што Аркадзь
Апанасавіч цікавіўся гісторыяй Вялікай Айчыннай вайны. Менавіта пры яго
рэдактарстве гэтая тэма ў «Звяздзе»,
што называецца, загучала...
— Ён быў паранены тэмай партызанаў.
Збіраў кнігі пра партызанскі рух. Яшчэ будучы ў ЦК КПБ, напісаў артыкул пра гісторыю падпольнай «Звязды» ў Беларускую
энцыклапедыю. Потым, калі працаваў у

най. У першую чаргу яе пачала чытаць
інтэлігенцыя. Тата стварыў у рэдакцыі савет, куды ўваходзілі прадстаўнікі розных
галін народнай гаспадаркі. У асноўным
гэта былі кіраўнікі. Бацька добра разумеў,
што калі на старонках газеты выступіць
вядомы чалавек, то тыраж разыдзецца
хутчэй. Але гэта не значыць, што не пісалі
пра простых людзей. Таксама Аркадзь
Апанасавіч аддаў некалькі старонак газеты пад публікацыю нарысаў і ўрыўкаў
з твораў пісьменнікаў.
— Яны, напэўна, былі частымі гасцямі
ў кабінеце галоўнага рэдактара?
— Бацька працаваў у той час, калі
яшчэ былі жывыя многія класікі беларускай літаратуры. Яны часта сустракаліся:
у рэдакцыі і па-за яе межамі. Сябраваў
з Шамякіным, хадзіў на спектаклі Макаёнка. Бацька вельмі шкадаваў аб тым,
што аддаў адзін з вершаў Петруся Броўкі
тагачаснаму работніку ЦК КПБ. Напярэдадні сваёй смерці пісьменнік прыйшоў
да таты і прапанаваў адзін са сваіх апошніх твораў, у якім выказваў асцярогу, што
можа пачацца трэцяя сусветная вайна.
Тады бацька палічыў, што ён не можа
пакінуць верш такога вялікага чалавека
ў сябе і аддаў яго ў ЦК, аб чым потым
вельмі шкадаваў, бо твор кудысьці знік і
ніколі не быў апублікаваны.
— Народны пісьменнік БССР Іван
Шамякін ніколі не ўтойваў, што ідэю
для рамана «Вазьму твой боль» падказаў яму Аркадзь Тоўсцік...
— Аднойчы бацька расказаў Івану
Пятровічу пра тое, што ў суседнюю вёску Старое Сяло пасля вайны прыехаў
Аркадзь Апанасавіч
былы паліцай, які ўжо адсядзеў у турме.
з жонкай Аленаю Рыгораўнай.
Жыхары з бацькавай вёскі не маглі дараваць яму былых злачынстваў і забілі. Як рэдакцыі, з яго падачы ў Мінску, а такі хто гэта зрабіў — невядома. Гэты сюжэт сама ў вёсцы Дварэц Любанскага раёна
і пакладзены ў аснову рамана «Вазьму ўвекавечылі ўсе месцы, звязаныя з вытвой боль», па якім пасля быў зняты аднай- хадам падпольнай газеты. Ён лічыў, што
менны фільм. Сцэнарыст кінастужкі Іван толькі гераічныя людзі маглі выпускаць
Шамякін, рэжысёр Міхаіл Пташук і галоў- у такіх умовах газету. Вельмі прасякнуўны акцёр Уладзімір Гасцюхін у 1982 годзе ся гераізмам падпольшчыкаў. І тое, што
бацька зрабіў, стала данінай памяці ўсім
атрымалі Дзяржаўную прэмію БССР.
— Не сакрэт, што ваш бацька ста- загінулым падчас вайны журналістам.
•••
ранна падыходзіў да адбору кадраў
За свае журналісцкія справы Аркадзь
у «Звязду». Менавіта ён даў пуцёўку
ў жыццё многім вядомым сёння жур- Тоўсцік двойчы быў удастоены галоўнай
узнагароды Міжнароднай арганізацыі журналістам...
— Многіх з іх ён убачыў на факультэце налістаў, якая існавала ў часы Савецкага
журналістыкі Беларускага дзяржаўнага Саюза, медалём Юліуса Фучыка — анўніверсітэта, дзе на працягу многіх гадоў тыфашыста, закатаванага гітлераўцамі,
узначальваў Дзяржаўную экзаменацый- словы якога актуальныя і сёння: «Людзі,
ную камісію. Аркадзь Апанасавіч браў на будзьце пільнымі!» Гэта сведчыць аб тым,
працу людзей не па пратэкцыі. Ён умеў што і ў мірны час Аркадзь Апанасавіч слуацаніць, чаго чалавек варты. І час пака- жыў Айчыне, абараняў яе інтарэсы, зазаў, што тыя, каго бацька ўзяў на працу, хоўваў гістарычную памяць беларускага
сталі таленавітымі журналістамі. Уладзі- народа, сваёй любімай «Звязды».
Вераніка КАНЮТА.
мір Наркевіч, напрыклад, пасля ўзначаліў
kanyuta@zvіazda.by
«Звязду». Пра ўсе свае кадры, якія потым
Фота з архіва Ірыны ТОЎСЦІК.
паспяхова тварылі на глебе журналістыкі,

«У СКАРБНІЦЫ ГАЗЕТЫ
ШМАТ СЛАЎНЫХ СТАРОНАК...»
Заўтра нашай газеце спаўняецца 98 гадоў. Гэта цэлая эпоха: з рэвалюцыяй,
гра ма дзян скай вай ной,
дзяржаўным будаўніцтвам,
сталінскімі рэпрэсіямі, барацьбой супраць фашызму,
аднаўленнем краіны, халоднай вайной, перабудовай і
атрыманнем незалежнасці.
Пра што ж пісала газета на
розных этапах свайго жыцця і жыцця краіны — спачатку савецкай, а потым незалежнай Беларусі?
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тычнага і капіталістычнага лагераў. Рубрыка «За рубяжом» займае ледзь не паўпаласы (а газета
тады выходзіла толькі ў вялікім
фармаце — А2) і змяшчала як
матэрыялы пра падзеі з «сяброўскіх краін» («Атамны рэак тар у
Румыніі ўступіў у строй», «Вугальная прамысловасць Венгрыі на
ўздыме», «Сельскагаспадарчае
машынабудаванне ў Польшчы»),
так і пра сітуацыю ў «варожым
лагеры»: «Больш адной трэці заробку ідзе на выплату падаткаў
у ЗША».
На 40-годдзе «Звязды» выйшаў сапраўдны святочны нумар,
які складаўся з віншаванняў ад
вядомых партыйных і культурных
дзеячаў БССР і Савецкага Саюза,
замалёвак пра гісторыю газеты,
допісаў чытачоў. Была змешчана
і фотакопія самага першага нумара газеты. На апошняй старонцы
змешчаны рэпартаж «Пра тых, хто
выпускае газету».

1977: 60-я гадавіна
Кастрычніка
У гэтым годзе святкавалася
60-я гадавіна Кастрычніцкай рэвалюцыі, таму многія матэрыялы
нават не кастрычніцкіх нумароў
былі прысвечаны перамозе рэвалюцыі. У адным з летніх нумароў
я знайшла і фотарэпартаж Яўгена Пясецкага, які і сёння працуе ў
«Звяздзе». Рэпартаж прысвечаны
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касьбе канюшыны ў Гродзенскім
раёне — у калгасе «Шлях камунізма».
Савецкі Саюз нездарма лічыўся ці не самай адукаванай краінай
свету. Газета «Звязда» шмат увагі
надавала тэме адукацыі. Так, вялікі матэрыял Уладзіміра Наркевіча
пад назвай «Пачатак дарогі» прысвечаны ўступным экзаменам у
ВНУ і тэхнікумах рэспублікі.
«Эк за ме ны толь кі пача лі ся.
Якія ж самыя першыя ўражанні ў
экзаменатараў?
— Пакуль мы задаволены, —
гаворыць дацэнт кафедры фізікі
А.І. Болсан. — У асноўным, абітурыенты паказваюць добрыя веды,
часта ставім «пяцёркі».
Святочнага нумара на 9 жніўня не было — ён быў прысвечаны
жніву. Праўда, адзін матэрыял усётакі быў прысвечаны самой «Звяздзе» — нарыс пра тое, як была
створана газета ў далёкім 1917-м.

1997: пра людзей
і для людзей
Гартаючы падшыўку за гэты
год, я бачыла матэрыялы, падрыхтаваныя сённяшнім калектывам
«Звязды»: Сяргеем Расолькам,
Надзеяй Нікалаевай, Анатолем
Клешчуком, Яўгенам Пясецкім,
Аленай Ляўковіч, Сяргеем Куркачом, Ларысай Цімошык... Газета тады была яшчэ чорна-белай, але матэрыялы ад гэтага не
станавіліся менш яркімі. Рубрыка
«Глыбінка» пераходзіла з нумара
ў нумар: друкаваліся рэпартажы
са жніва на Піншчыне, дзе жанчыны на сваіх участках убіралі
збожжа па-старому — сярпамі,
з аў тэнтычных куткоў Браслаўскага раёна.
9 жніўня газета адзначыла
80-годдзе. Нумар быў святочны.
Надзея ЮШКЕВІЧ



