
23 СНЕЖНЯ 2015 г. СЕРАДА Кошт 2000 рублёў№ 248 (28106)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.12.2015 г. 

Долар ЗША    18375,00
Еўра 20044,00
Рас. руб. 258,31
Укр. грыўня 790,32

СТАР. 4

Што пачытаць 
зімовым 
вечарам? 

«Па гасцях»... 
з міліцыяй

Хто дапаможа 
пенсіянеру?

СТАР.4

ISSN 1990 - 763X

ТРЫМАЙЦЕСЯ КАРАНЯМІ!

ЦЫТАТА ДНЯ

Ва лян цін ЦЭХ МЕЙ СТЭР, 
ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
са ю за ту рыс тыч ных 
ар га ні за цый:

«Бе ла ру сы ўсё час цей 
ад па чы ва юць до ма — гэ тая 
тэн дэн цыя ві да воч ная. 
Ра зам з тым, нам трэ ба 
больш ак тыў на пра ца ваць 
над уяз ным ту рыз мам. Тут 
не ўсё так ап ты міс тыч на. 
Са на тор на-ку рорт ныя 
ўста но вы за яў ля юць аб 
сва ёй за па тра ба ва нас ці, але 
ўво гу ле па дзен не аб' ёмаў усё 
ж та кі ёсць. Ся род най больш 
за па тра ба ва ных на прам каў у 
за меж ных ту рыс таў мож на 
на зваць эк скур сій ны. Асоб ныя 
тур кам па ніі, якія пра цу юць 
па гэ тым кі рун ку, па вя лі чы лі 
ў 2015 го дзе пры ём ту рыс таў 
да 50%. Тут па тэн цы ял 
ёсць, акра мя та го, не 
поў нас цю вы ка рыс тоў ва ец ца 
па тэн цы ял ме ды цын ска га 
ту рыз му».

Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай сувя зі; з да па мо гай аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла 
РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА Пад піс ка, да рэ чы, 
мо жа стаць 

доб рым па да рун кам 
для ва шых род ных 

і бліз кіх, для ва шых сяб роў.

Еў ра са юз пры няў міль ён міг ран таў
Між на род ная ар га ні за цыя па міг ра цыі (МАМ) апуб лі-

ка ва ла да ныя, з якіх вы ні кае, што за 2015 год у Еў ро пу 
пры бы ло больш за міль ён міг ран таў.

Па вод ле ін фар ма цыі ар га ні за цыі, больш за 800 ты-
сяч ча ла век пры бы лі на тэ ры то рыю Ста ро га све ту праз 
Грэ цыю і Тур цыю — ся род іх 455 000 сі рый цаў і 186 000 
аф ган цаў. У вы ні ку зда рэн няў на мо ры за гі ну лі амаль 
3,7 ты ся чы міг ран таў. У па раў на нні з па пя рэд нім го дам, 
коль касць вы му ша ных пе ра ся лен цаў вы рас ла ў ча ты ры 
ра зы. У асноў ным у Еў ро пу імк нуц ца тра піць бе жан цы з ахоп ле ных вай ной кра ін — Сі рыі, Іра ка, 
Лі віі, Аф га ні ста на. Шэ раг кра ін Еў ра пей ска га са ю за, якія ра ней пры ма лі міг ран таў, за яві лі аб вы-
чар пан ні лі мі ту, у пры ват нас ці швед скія ўла ды па ве да мі лі, што кра і на не змо жа раз мяс ціць яшчэ 
больш бе жан цаў, і па ра і лі ім за ста вац ца ў Гер ма ніі, якая пры ня ла больш за ўсіх міг ран таў. 14 снеж ня 
з'я ві лі ся па ве дам лен ні, што Бер лін вы ра шыў пры няць ме ры для змян шэн ня па то ку бе жан цаў.

Falcon 9 упер шы ню па спя хо ва вяр ну ла ся на Зям лю
Ра ке та-нось біт Falcon 9 аме ры кан скай пры ват най кам па ніі SpaceX з 11 тэ ле ка му ні ка цый ны-

мі спа да рож ні ка мі ў па ня дзе лак па спя хо ва стар та ва ла з кас ма дро ма на мы се Ка на ве рал, штат 
Фла ры да. У вы зна ча ны час шмат ра зо вая пер шая сту пень ад дзя лі ла ся ад 
ра ке ты-нось бі та і ўпер шы ню ў гіс то рыі па спя хо ва вяр ну ла ся на Зям лю. 
Пла на ва ла ся, што яна пры зям ліц ца на ба зе ВПС ЗША на мы се Ка на ве рал 
за 10 кі ла мет раў ад мес ца стар ту. Паз ней у SpaceX па ве да мі лі, што ўсе 11 
спа да рож ні каў вы ве дзе ны на ар бі ту.

Па спя хо вае вяр тан не кас міч на га чаў на ка мо жа ад крыць но вую эру ў 
раз віц ці кас міч ных па да рож жаў. Да гэ та га 28 чэр ве ня ра ке та Falcon 9 з 
гру за ві ком Dragon кам па ніі SpaceX, якая стар та ва ла да Між на род най кас-
міч най стан цыі, вы бух ну ла на трэ цяй хві лі не пас ля ўзлё ту, а 15 кра са ві ка 
шмат ра зо вая пер шая сту пень ра ке ты-нось бі та Falcon 9, якая стар та ва ла 
так са ма з Dragon, здзейс ні ла ня ўда лую па сад ку на плат фор му ў Ат лан тыч-
ным акі я не.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Су час нае жыц цё ро біць лю дзей 
дур ней шы мі, чым яны маг лі б быць

Док тар Джэ ні Бро кіс, спе цы я ліст у га лі не зда роўя моз га, 
упэў не на: усе лю дзі ра зум ныя, ад нак стрэс, па спеш насць у 
пра цы, ня ўваж лі васць пры му ша юць нас быць ін тэ ле кту аль-
на менш раз ві ты мі. Стрэс уплы вае на ра зу мо вую дзей насць 
усіх лю дзей, па ку ту юць на ват дзе ці. Больш за тое, за апош ні 
час змя ні ла ся са ма ма дэль ра зу мо вай дзей нас ці.

«Ця пер ад нас па тра бу ец ца ду маць больш аб стракт-
на. Ра ней жа лю дзі ду ма лі ў больш прак тыч ным клю чы. 
Праз стрэс мы ўсе зна хо дзім ся ў рэ жы ме вы жы ван ня. 
На шы эмо цыі па чы на юць да мі на ваць, і мы ўжо не мо жам 
атры маць лёг кі до ступ да прэф ран таль най ка ры моз га. А 
гэ тая зо на якраз ад каз вае за най вы шэй шую ра зу мо вую 
дзей насць на кшталт пла на ван ня, ар га ні за цыі і ло гі кі. Та му 
ў стрэ се ра зум ныя лю дзі пры ма юць дур ныя ра шэн ні».

Згуб на ад бі ва ец ца і не аб ход насць усё ра біць хут ка. Ча-
ла век ка рыс та ец ца каль ку ля та рам, а мог бы са мы прос ты 
прык лад ра шыць у га ла ве. Элект рон ныя кар ты пад ры ва юць 
на ві га цый ныя на вы кі моз га. Больш за тое, тэх на ло гіі не га-
тыў на ад бі лі ся на са цы яль ных на вы ках і су пер ажы ван ні. У 
вы ні ку лю дзі ця пер лёг ка па збя-
гаюць не пры ем ных раз моў. Каб 
мозг пра ца ваў паў на вар тас на, 
трэ ба па ста ян на ву чыц ца, да-
стат ко ва спаць і мі ні мі за ваць 
стрэс. Так са ма ка рыс на змен-
шыць тэмп жыц ця, на ву чыц ца 
вы слу хоў ваць лю дзей і спа кой на 
вы кон ваць за дан ні.

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА! 

Ідзе падпіска на «Звязду» 
на I паўгоддзе 2016 года!
5 разоў на тыдзень!
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Ці хі сне жань скі ве чар. 
На вок нах пры ват на га 
до ма ў Мін ску па-свя точ на му 
пе ра лі ва ец ца роз на ка ля ро вы мі 
агень чы ка мі элект рыч ная 
гір лян да. Рап тоў на кух ня 
ў до ме асвя ці ла ся яр кім аг нём. 
Праз не каль кі хві лін по лы мя 
раз бу ша ва ла ся ва ўсім 
па мяш кан ні. Гас па ды ню до ма 
абу дзіў брэх са ба кі. 
Яна ад чу ла пах ды му, 
вы бег ла з до ма і вы клі ка ла 
ра таў ні коў. І толь кі пас ля ўзга да ла, 
што пе рад тым, як клас ці ся спаць, 
маг чы ма, не вы клю чы ла гір лян ду.

Так раз горт ва лі ся па дзеі два га ды та му. 
Фі нал гэ тай гіс то рыі шчас лі вы, ка лі не лі чыць 
та го, што ў кух ні зга рэ лі ўсе рэ чы, а ас тат нія 
па коі ха ты по лы мя па спе ла за кап ціць, але 
ту ды не даб ра ла ся. По тым вы свет лі ла ся, што 
па жар зда рыў ся праз ка рот кае за мы кан не 
элект рыч най гір лян ды, якую гас па ды ня ха ты 
свое ча со ва не вы клю чы ла.

Як жа бяс печ на су стрэць Но вы год? Аб 
пра віль ным вы ка ры стан ні пі ра тэх ні кі мы рас-
каз ва лі ў мі ну лым вы пус ку руб ры кі. Але ёсць 
тут і дру гі склад нік — лю бі мая ўсі мі на ва год-
няя ёл ка. Прос та пры нес ці з кір ма шу і на ве-
сіць на яе гір лян ду нель га. Та му ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» па пра сіў кі раў ні ка Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра пра па ган ды Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Але ну ДЗМІТ РУК 
рас ка заць аб тым, як жа пра віль на вы ка рыс-
тоў ваць ёл ку і яе ат ры бу ты, каб 
не са пса ваць са бе свя та.

КАБ ЁЛ КА 
НЕ АЗМРО ЧЫ ЛА СВЯ ТА
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КОРАТКА
Эс кіз ны пра ект пом ні ка 

На стас сі Слуц кай бе ла рус-
ка га скульп та ра Сяр гея Ага-
на ва на зва ны пе ра мож цам 
кон кур су. Аўтар атры маў 
пра ва ства рэн ня пом ні ка, 
які бу дзе ўста ноў ле ны ў го-
ра дзе Слуц ку ў 2016 го дзе 
да 900-год дзя го ра да.

Кошт ад ной па езд кі ў мін-
скім мет ро з 24 снеж ня скла-
дзе Br5,5 тыс.

Бе ла русь у сту дзе ні—
каст рыч ні ку 2015 го да па вя-
лі чы ла ім парт сы рой наф ты 
на 1,5%, у па раў на нні з ана-
ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла-
га го да да 18,7 млн т.

Дзяр жаў ная ляс ная ахо ва 
на пя рэ дад ні ка ляд ных і на-
ва год ніх свят пе рай шла на 
ўзмоц не ны рэ жым ахо вы ля-
соў для пра ду хі лен ня не за кон-
ных вы се чак хвой ных дрэў.

Больш як 40 ка на лаў 
не за кон най тран зіт най 
міг ра цыі вы яві лі і спы ні лі 
бе ла рус кія па гра ніч ні кі з 
па чат ку 2015 го да. За тры-
ма на 70 ар га ні за та раў та кой 
міг ра цыі.

Ка ляд ны даб ра чын ны баль 
кні гі прай шоў у На цы я наль-
ным ака дэ міч ным Вя лі кім тэ-
ат ры опе ры і ба ле та. Асноў най 
тэ май свя та, ар га ні за та ра мі 
яко га з'яў ля юц ца Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі і ад кры тае ак цы я-
нер нае та ва рыст ва «Бел кні га», 
сё ле та ста ла чы тан не ў сям'і.

Пра вя дзен не даб ра чын на га 
Ба лю кні гі на пя рэ дад ні Ка ля даў і 
Но ва га го да ста ла вы дат най тра-
ды цы яй: ён ла дзіц ца ўжо чац вёр ты 
раз. Баль і ўні каль ны даб ра чын ны 
кніж ны аў кцы ён, што пра хо дзіць у 
яго рам ках, — гэ та і пад вя дзен не 
вы ні каў вы да вец ка га го да, і маг-
чы масць прад ста віць са мыя яр кія 
пра ек ты, і спро ба здзейс ніць цуд 
хоць для не вя лі кай коль кас ці дзя-
цей-сі рот. Так, срод кі, атры ма ныя 
ад про да жу кніж ных ло таў што год 
пе ра ліч ва юц ца на ра ху нак ад на го 
з да моў-ін тэр на таў кра і ны. Сё ле та 
атры маль ні кам даб ра чын ных гро-
шай стаў Жу ра віц кі дом-ін тэр нат 
для дзя цей-ін ва лі даў з асаб лі вас-

ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця, што 
зна хо дзіц ца ў Ра га чоў скім ра ё не. 

Рас па чы на ю чы свя точ ны баль, 
мі ністр ін фар ма цыі Лі лія АНА НІЧ 
звяр ну ла ўва гу на зна ка выя для 
ай чын на га кні га вы дан ня па дзеі 
2015 го да:

— Сё ле та на ша кра і на чар го вы 

раз ста ла ўла даль ні кам Гран-пры 

між на род на га кон кур су «Мас тац-

тва кні гі» дзяр жаў — удзель ніц 

СНД за кні гу «Бе ла-

русь зам ка вая». 

Кні гі як цуд
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Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:

ПА ЗНЯ КА Аляк санд ра Ры го-
ра ві ча — па моч ні кам Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь — га лоў ным 
ін спек та рам па Ві цеб скай воб-
лас ці;

ГУР' Я НА ВА Аляк санд ра Яў-
ге на ві ча — Над звы чай ным і 
Паў на моц ным Па слом Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь у Італь ян скай Рэс-
пуб лі цы, Па ста ян ным прад стаў-
ні ком Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры 
Хар чо вай і сель ска гас па дар чай 
ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый 
па су мя шчаль ніц тве.

Прэ зі дэнт даў зго ду 
на на зна чэн не:

ГА РА ДЗЕЦ КА ГА Дзміт рыя Мі-
ка ла е ві ча — стар шы нёй Жа бін-
каў ска га рай вы кан ка ма;

ЗАЙ ЧУ КА Ва лян ці на Мі хай ла-
ві ча — стар шы нёй Ка мя нец ка га 
рай вы кан ка ма;

ШУ МА Мі ка лая Мі ка ла е ві-
ча — стар шы нёй Ма ла рыц ка га 
рай вы кан ка ма;

АС КЕР КІ Вік та ра Ві таль е ві-
ча — на мес ні кам стар шы ні Ві-
цеб ска га абл вы кан ка ма;

СА БЫ НІ ЧА Ге на дзя Ге надзь-
е ві ча — стар шы нёй Ві цеб ска га 
рай вы кан ка ма;

СНА РА ВА Аляк санд ра Іва на-
ві ча — стар шы нёй Шу мі лін ска га 
рай вы кан ка ма;

МІ КА ЛУЦ КА ГА Аляк санд ра 
Вік та ра ві ча — пер шым на мес ні-
кам стар шы ні Го мель ска га абл-
вы кан ка ма;

ГАЙ КЕ ВІ ЧА Дзміт рыя Сця па-
на ві ча — стар шы нёй Жыт ка віц-
ка га рай вы кан ка ма;

АР ХІ ПЕН КІ Але га Ле а ні да ві-
ча — стар шы нёй Вет каў ска га 
рай вы кан ка ма;

ДЗЕ НІ СЕН КІ Сяр гея Фё да ра-
ві ча — стар шы нёй Ра га чоў ска га 
рай вы кан ка ма;

КА ЗЕЦ КА ГА Сяр гея Іва на ві-
ча — стар шы нёй Лю бан ска га 
рай вы кан ка ма;

ЛЕН КАЎ ЦА Сяр гея Дзміт рые-
ві ча — стар шы нёй Пу ха віц ка га 
рай вы кан ка ма;

БА БІ ЧА ВА Аляк санд ра Мі ка-
ла е ві ча — стар шы нёй Бя рэ зін-
ска га рай вы кан ка ма;

ЛЯЎ КО ВІ ЧА Сяр гея Вік та ра-
ві ча — стар шы нёй Уз дзен ска га 
рай вы кан ка ма;

КЛІ МА ВА Вік та ра Дзміт ры-
е ві ча — пра ку ро рам Брэсц кай 
воб лас ці;

МУК ВІ ЧА Ула дзі мі ра Ва лер'е-
ві ча — на мес ні кам мі ніст ра па 
па дат ках і збо рах;

СІ ДА РО ВІ ЧА Вік та ра Іва на ві-
ча — ды рэк та рам Дэ парт амен та 
дзяр жаў най ін спек цыі пра цы Мі ніс-
тэр ства пра цы і са-
цы яль най аба ро ны;

ГА ЛОЎ НАЕ — 
ІН ТА РЭ СЫ ЛЮ ДЗЕЙ

Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
раз гле дзеў кад ра выя пы тан ні
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Буд ні «Гас ці на га два ра»Буд ні «Гас ці на га два ра»
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Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на су стрэ чы са стар шы нёй 
Фе дэ ра цыі праф са юзаў 
Бе ла ру сі Мі ха і лам Ор дам.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 
удзяч насць Мі ха і лу Ор ду за ўдзел 
у вы бар чай кам па ніі. «Мы гэ та га 
аб са лют на не ўтой ва ем: ма ла-
дзёж ныя ар га ні за цыі і вы ра зам 
з ор га на мі ўла ды зра бі лі больш, 
чым хто-не будзь, для та го, каб 
на год ным уз роў ні пра вес ці гэ-
тую пе рад вы бар ную кам па нію. 
Вы бы лі на пе ра да вой, мож на 
ска заць, на лі ніі фрон ту, су стра-
ка лі ся з людзь мі, да во дзі лі да ве-
да ма ўсё, што ад бы ва ец ца, пра-
сі лі іх там, дзе гэ та трэ ба. Лю дзі 
нам ад ка за лі да бром, і ў гэ тым 
вя лі кая ва ша за слу га, асаб лі ва 
праф са юз на га ак ты ву», — ска-
заў Прэ зі дэнт.

«Ця пер на ша за да ча — фар-
мі ра ваць там, дзе трэ ба, кі ру ю-
чы кас цяк вер ты ка лі ўла ды і не 
пад ма нуць лю дзей. Гэ та га лоў-
ная на ша за да ча. Хоць мы там 
і не абя ца лі ней кія за ла тыя го-
ры, тым не менш лю дзі ж заў-
сё ды ча ка юць леп ша га і трэ ба 
мак сі маль на зра біць гэ тае леп-
шае», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. Ён ад зна чыў, што 
яго ці ка віць на строй лю дзей у 

пра цоў ных ка лек ты вах з улі кам 
іс ну ю чай сі ту а цыі ў эка но мі цы.

«Год бу дзе вель мі скла да ным. 
І са мі ві на ва ты, асаб лі ва на шы 
су се дзі на ра бі лі праб лем больш, 
чым да стат ко ва. І, на пэў на, яшчэ 
спат рэ бяц ца га ды, каб іх вы ра-
шаць. Гэ та іх праб ле мы, але і на-
шы, па коль кі гэ та асноў ныя бе ла-
рус кія рын кі — Ра сія, Укра і на, Ка-
зах стан. З Еў ра са ю зам усё не так 
прос та. На шу пра дук цыю ту ды, 
ве да е це, пус ка юць це раз пень-ка-
ло ду. Яны вель мі моц на аба ра ні лі 
свой ры нак, ту ды не пра рвеш ся з 
той пра дук цы яй, якая ёсць у нас. 
У пла не та го, што мы вы раб ля ем 
на менк ла ту ру, якая ў іх ёсць: тыя 
ж трак та ры, аў та ма бі лі, пра дук-
ты хар ча ван ня, адзен не. На ват 
ка лі мы па якас ці і ца не леп шыя, 
нас усё роў на ту ды не пус цяць, 
пры нам сі, пра бі вац ца ту ды вель-
мі скла да на», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Та му вы хо дзім да лей, на да-
лё кую ду гу, праз В'ет нам, Ін да-
не зію, Бліз кі Ус ход, Аф ры ку, Ла-
цін скую Аме ры ку, там спра бу ем 
неш та пра даць, у Злу ча ныя Шта-
ты Аме ры кі, дзе вель мі вы гад ны 
ры нак, не як па кры ху. Але гэ та 
ўсё ня прос та. Лю дзі па він ны тое 
ра зу мець», — да-
даў Прэ зі дэнт.

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ МА ДЭЛЬ 
ДЗЯР ЖА ВЫ ЗА СТА НЕЦ ЦА 

НЯ ЗМЕН НАЙ

СТАР. 2

Аг ра ся дзі бу Аг ра ся дзі бу 

«Гас цін ы двор», «Гас цін ы двор», 
што ў Бы хаў скім што ў Бы хаў скім 

ра ё не, доб ра ра ё не, доб ра 
ве да юць ве да юць 

і ў Бе ла ру сі, і ў Бе ла ру сі, 

і па-за яе і па-за яе 
ме жа мі. Сю ды ме жа мі. Сю ды 

з за да валь нен нем з за да валь нен нем 
пры яз джа юць пры яз джа юць 

ама та ры па ля ван ня ама та ры па ля ван ня 
з Ра сіі, Гер ма ніі, з Ра сіі, Гер ма ніі, 

Венг рыі. Толь кі Венг рыі. Толь кі 
ле тась ся дзі бу ле тась ся дзі бу 

на ве да лі больш на ве да лі больш 

за 100 гас цей. Ды за 100 гас цей. Ды 
і сё ле та гас па да ру і сё ле та гас па да ру 

Мі ха і лу ДУ ДЗІ КА ВУ Мі ха і лу ДУ ДЗІ КА ВУ 

(на фо та) (на фо та) 
ад па чы ваць ня ма ад па чы ваць ня ма 

ка лі. Яго гас па дар ка ка лі. Яго гас па дар ка 
ста ла пе ра мож цай ста ла пе ра мож цай 

кон кур су кон кур су 

«Най леп шая «Най леп шая 
аг ра ся дзі ба аг ра ся дзі ба 

го да» ў на мі на цыі го да» ў на мі на цыі 
«Най леп шы «Най леп шы 

эт на комп лекс», эт на комп лекс», 

і гэ та га на ро вае і гэ та га на ро вае 
зван не трэ ба зван не трэ ба 

па цвяр джаць.па цвяр джаць.

Ні на МАК СІ МУК, на стаў ні ца 
бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 
(ужо на пен сіі), в. Ха ціс лаў, 
Ма ла рыц ка га раёна:

— «Звяз ду» вы піс ваю ўжо больш 
за дзе сяць га доў, бо гэ та род ная га зе-
та на род най мо ве... Ка лі яшчэ пра ца-
ва ла ў шко ле на стаў ні цай бе ла рус кай 
мо вы і лі та ра ту ры, яна бы ла для мя не 
доб рым па моч ні кам. Па коль кі та ды 
дру ка ваў ся Ян ка Крук. У мя не цэ лы 
«дзён нік» са бра ны з яго ма тэ ры я ла мі. 
Па фальк ло ры шмат уся го зна хо дзі ла. 
І да гэ туль з ін та рэ сам чы таю «Ігу мен-
скі тракт» і ўсе пуб лі ка цыі, якія рас каз-
ва юць пра на шу гіс то рыю.

У га зе це мне па да ба ец ца ўсё, та му 
што ў кож ным ну ма ры мож на знай-
сці ма тэ ры я лы на лю бы густ. У той 
жа «Кры ніч цы» заў сё ды су стрэ неш 
слуш ныя па ра ды. Ка лі па трэб на ней-
кая ін фар ма цыя па тэ ме аду ка цыі, то 
ў «Звяз дзе» яе ўба чыш ра ней, чым 
яна з'я віц ца ў ін шых, на ват спе цы я-

лі за ва ных, вы дан нях. Заў сё ды ці ка ва 
чы таць ка лон кі Але ны Ляў ко віч і ма-
тэ ры я лы ка рэс пан дэн та па Брэсц кай 
воб лас ці Свят ла ны Яс ке віч. Ча каю 
кож ны но вы вы хад «Прос тай мо вы» 
Ва лян ці ны Доў нар. А ка лі ба чу ма тэ-
ры я лы Ла ры сы Ці мо шык, то ве даю, 
што аба вяз ко ва пра чы таю доб ры ар-
ты кул пра куль ту ру. Вель мі ка рыс ны 
да да так з'я віў ся — «Ся мей ная га зе-
та».

Чы та ем га зе ту ра зам з му жам. 
Зда ра ец ца, мо жам на ват па спра чац-
ца, хто возь ме но вы ну мар у ру кі пер-
шым. Аль бо я пра пу шчу ці не заў ва жу 
неш та, а ён мне пад ка жа, бо пра чыт-
вае «Звяз ду» ад кор кі да кор кі. Не як 
атры ма ла ся так, што не вы пі са лі лю-
бі мую га зе ту, і та ды са праў ды бы ло 
ад чу ван не, быц цам не ча га ў до ме не 
ха пае. Ве да е це, за раз мно гія га во-
раць пра знік нен не па пя ро вай кні гі. 
Але мне зда ец ца, ка лі не чу еш, як ша-
ляс цяць ста рон кі, то і чы таць не ці ка ва. 
І з га зе тай тое ж.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��

КА ЛІ НЕ ЧУ ЕШ, 
ЯК ША ЛЯС ЦЯЦЬ СТА РОН КІ, 

ТО І ЧЫ ТАЦЬ НЕ ЦІ КА ВА


