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I. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НI

1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «Ле та ў ра дасць са «Звяз дой» 

(да лей — Гуль ня) пра во дзiц ца на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь у 

ад па вед нас цi з гэ ты мi Пра вi ла мi з 15 чэр ве ня 2020 го да да 30 ве рас ня 

2020 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад пiс кi на га зе ту 

«Звяз да» на трэ цi квар тал цi дру гое паў год дзе 2020 го да.

2. Ар га нi за тар Гуль нi — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы-

да вец кi дом «Звяз да» (да лей — Уста но ва), мес ца зна хо джан ня:

вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А, г. Мiнск, 220013, УНП 100155376.

II. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НI

3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль нi «Ле та ў ра дасць са «Звяз дой» 

сфар мi ра ва ны за кошт ма ё мас цi ар га нi за та ра гуль нi — рэ дак цый-

на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кi дом «Звяз да», — i скла да ец ца 

з на ступ ных рэ чаў:

№ 

п/п
Наз ва

Коль касць 

(шт.)

Ца на за шт. 

з ПДВ, 

руб. кап.

Уся го 

з ПДВ, 

руб. кап.

1

Ма са жор руч ны 

Bradex KZ 0306 

(да лей — 

су пер прыз) 

1 119,21 119,21

2

Та но метр A&D 

UA-604 

(да лей — прыз)

7 57,00 399,00

УСЯ ГО пры за вы фонд рэ клам най гуль нi «Ле та ў ра дасць са 

«Звяз дой» скла дае: 518,21 (Пяць сот ва сям нац цаць) рубля двац цаць 

ад на ка пей ка.

III. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НI

4. Рэ клам ная гуль ня «Ле та ў ра дасць са «Звяз дой» пра во дзiц ца з 

мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад пiс кi на га зе ту «Звяз да» на трэ цi квар-

тал цi дру гое паў год дзе 2020 го да.

5. Удзель нi кам Гуль нi мо жа быць лю бы гра ма дзя нiн Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь, якi па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыi i якi афор мiў i 

апла цiў пад пiс ку на га зе ту «Звяз да» на трэ цi квар тал цi дру гое паў-

год дзе 2020 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль нi з'яў ля ец ца да сла ная пад пiс чы-

кам на ад рас Уста но вы ў пе ры яд з 15 чэр ве ня да 14 лi пе ня 2020 го-

да вы ра за ная з га зе ты або з да дат ко ва га ўкла ды ша за поў не ная 

карт ка ўдзель нi ка — пад пiс чы ка «Звяз ды», якая змя шча ец ца ў га зе-

це не менш чым раз на ты дзень у пе ры яд з 15 чэр ве ня да 14 лi пе ня 

2020 го да.

7. Адзiн пад пiс чык мо жа да слаць толь кi ад ну карт ку ўдзель нi ка. 

Пад пiс чык, якi да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель нi ка, вы клю ча-

ец ца з Гуль нi.

8. Карт кi ўдзель нi ка, на кле е ныя на па пе ру цi плён ку, ад ксе ра ка пi-

ра ва ныя або тыя, якiя па сту пi лi Уста но ве пас ля 16 лi пе ня 2020 го да 

па паш то вым штэм пе лi атры ман ня, да ўдзе лу ў Гуль нi не пры ма-

юц ца.

IV. СКЛАД КА МI СII ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НI ГУЛЬ НI

9. Для пра вя дзен ня Гуль нi «Ле та ў ра дасць са «Звяз дой» Уста но ва 

ства рае ка мi сiю па пра вя дзен нi рэ клам най гуль нi (да лей — Ка мi сiя) 

у на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Iль i нiч на — на мес нiк ды рэк та ра рэ дак цый на-вы-

да вец кай уста но вы «Вы да вец кi дом «Звяз да» — стар шы ня Ка мi сii;

Чле ны Ка мi сii:

Чыч ко Ак са на Мi ка ла еў на — на чаль нiк упраў лен ня рас паў сюдж-

ван ня дру ка ва ных СМI РУП «Бел пош та»;

Да шке вiч Юлiя Анд рэ еў на — на мес нiк ды рэк та ра рэ дак цый на-

вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кi дом «Звяз да»;

Доў нар Ва лян цi на Ар ка дзеў на — рэ дак тар ад дзе ла рэ дак цыi 

га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кi 

дом «Звяз да»;

Кор бут Вiк тар Эду ар да вiч — за гад чык ад мi нiст ра цый на-гас па-

дар ча га сек та ра рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кi дом 

«Звяз да».

10. Асо бы, якiя ўва хо дзяць у склад Ка мi сii, не мо гуць быць удзель-

нi ка мi гэ тай Гуль нi.

V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ. ПА ВЕ ДАМ ЛЕН НЕ 

ПЕ РА МОЖ ЦАМ

11. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн нi Ка мi сii 

17 лi пе ня 2020 го да ў 12 га дзiн у па мяш кан нi Уста но вы па ад ра се: 

г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А.

12. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кi ўдзель нi каў сар ту юц ца 

па аб лас цях i го ра дзе Мiн ску, змя шча юц ца ў асоб ныя пра стор ныя 

скры нi i ста ран на пе ра меш ва юц ца.

13. Асоб на для кож най воб лас цi i для го ра да Мiн ска ра зы гры ва-

юц ца 7 пры зоў (па ад ным для кож на га).

За тым усе карт кi змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва юц ца 

i ся род удзель нi каў ра зы гры ва ец ца су пер прыз.

14. Пе ра мож цам Гуль нi, якi вый граў прыз, лi чыц ца ўдзель нiк, чыё 

проз вi шча на пi са на на да сла най iм карт цы ўдзель нi ка, якую пры ро зыг-

ры шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад ко вым чы нам са скры нi 

хто-не будзь з за про ша ных удзель нi каў Гуль нi, прад стаў нi коў не за леж-

ных ар га нi за цый або чле ны Ка мi сii. На кож най та кой карт цы ўдзель нi ка 

над пiс ва ец ца вый гра ны прыз i рас пiс ва юц ца чле ны Ка мi сii.

15. Вы нi кi ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам i пуб лi-

ку юц ца да 25 лi пе ня 2020 го да ўключ на ў га зе це «Звяз да».

Уста но ва ў тэр мiн да 25 лi пе ня 2020 го да да сы лае пе ра мож цам 

па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным пiсь мом з ука зан нем 

тэр мi ну яго атры ман ня.

VI. МЕС ЦА, ПА РА ДАК I ТЭР МIН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ ЗОЎ

16. Умо вай вы да чы пры зоў i су пер пры за з'яў ля ец ца прад' яў лен не 

пе ра мож цам паш пар та або да ку мен та, якi па цвяр джае асо бу, i ары гi-

на ла аба не мен та або квi тан цыi аб пад пiс цы на га зе ту «Звяз да» на трэ цi 

квар тал цi дру гое паў год дзе 2020 го да.

Пры звяр тан нi па атры ман не пры за або су пер пры за прад стаў нi ка 

пе ра мож цы ён па вi нен прад' явiць да ве ра насць на атры ман не пры за 

або су пер пры за, паш парт i ары гi нал аба не мен та або квi тан цыi аб 

пад пiс цы на га зе ту «Звяз да» на трэ цi квар тал цi дру гое паў год дзе 

2020 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож цы, якi вый граў прыз або су пер прыз, 

аба не мен та або квi тан цыi аб пад пiс цы на га зе ту «Звяз да» на трэ цi 

квар тал цi дру гое паў год дзе 2020 го да з'яў ля ец ца пад ста вай для ад-

мо вы ў вы да чы яму пры за або су пер пры за ў су вя зi з тым, што ён не 

ад па вя дае па тра ба ван ням, якiя прад' яў ля юц ца да ўдзель нi ка Гуль нi 

пунк там 5 гэ тых Пра вi лаў.

18. Пры зы i су пер прыз вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мiн да 

30 ве рас ня 2020 го да ў па мяш кан нi ўста но вы па ад ра се: г. Мiнск, 

вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А з 9.00 да 13.00 i з 14.00 да 17.00, з па ня-

дзел ка да су бо ты (вы да чу ў су бо ту не аб ход на ўзгад нiць з ар га нi за-

та рам гуль нi па тэ ле фо нах: (017) 263 66 73, 287 17 40, для атры ман ня 

пра пуск ных да ку мен таў). Рас хо ды, звя за ныя з пры ез дам пе ра мож цаў 

па атры ман не пры за або су пер пры за, уста но ва не аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк вi ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за або 

за ме на яго на iн шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 30 ве рас ня 2020 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца i прэ-

тэн зii ўдзель нi каў не пры ма юц ца.

VII. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НI

21. Пе ра мож цы Гуль нi ня суць ад каз насць за прад стаў лен не па-

д атко вай спра ва здач нас цi i за вы пла ту ўсiх па дат каў, якiя пра ду-

гле джа ны дзей ным за ка на даў ствам Рэс пуб лi кi Бе ла русь у су вя зi з 

атры ман нем пры зоў.

22. Пе ра мож цы Гуль нi i iх сва я кi зга джа юц ца з тым, што iх iм ёны, 

проз вi шчы, iм ёны па баць ку, фа та гра фii, лiс ты i iн тэр в'ю мо гуць быць 

вы ка ры ста ны Уста но вай у лю бых рэ клам ных i/або iн фар ма цый-

ных ма тэ ры я лах, якiя звя за ны з Гуль нёй. Яны так са ма зга джа юц ца 

да ваць iн тэр в'ю i зды мац ца для рэ клам ных ма тэ ры я лаў у су вя зi з 

Гуль нёй без вы пла ты яко га-не будзь да дат ко ва га ўзна га ро джан ня. 

Усе пра вы на та кiя пуб лi ка цыi на ле жаць Уста но ве.

23. Пра вi лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль нi «Ле та ў ра дасць са 

«Звяз дой» да па чат ку рэ клам най гуль нi бу дуць апуб лi ка ва ны су мес на 

з рэ квi зi та мi iх дзяр жаў най рэ гiст ра цыi ў га зе це «Звяз да».

24. Да вед кi, якiя да ты чац ца гэ тай Гуль нi, мож на атры маць па 

тэ ле фо нах: (017) 263 66 73, 287 17 40.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi № 3800 ад 08.06.2020 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

ПРА ВI ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НI

«ЛЕ ТА Ў РА ДАСЦЬ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»

На мес цы ма са ва га па ха-

ван ня ча соў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны ў По лац ку заў сё ды 

ці шы ня. Ці шы ня мёрт вая — лі-

та раль на, — ад якой па спі не 

бя гуць му раш кі. І не та му, што 

ста іш на ве лі зар ным мо гіль ні-

ку (ка лі по шу ка ві кі вы зна ча лі 

па ме ры па ха ван ня, ча ла ве-

чыя кост кі бы лі зной дзе ны на 

глы бі ні да двух мет раў, толь кі 

ад на ма гі ла зай ма ла пло шчу 

260 на 100 мет раў), а та му 

што мо гіль нік гэ ты — прык лад 

ня ўяў най жорст кас ці, бес ча-

ла веч нас ці і звер ства.

У 1941—1944 га дах на 

ўскра і не По лац ка раз мя шчаў-

ся ня мец кі пе ра сыль ны ла гер 

для са вец кіх ва ен на па лон ных 

«Ду лаг-125». Смя рот насць у 

ла ге ры да хо дзі ла да двух сот 

ча ла век у дзень. Усіх ха ва лі на 

бы лым стрэль бі шчы. Тран шэі 

з ад на го бо ку толь кі яшчэ ка-

па лі ся, а з дру го га — у іх ужо 

скі да лі ся тру пы, якія пры сы па-

лі ся зям лёй.

Згод на з ак там ад 7 мая 

1945 го да па ўста наў лен ні і 

рас сле да ван ні фак таў зла-

чын стваў і звер стваў, учы не-

ных ня мец ка-фа шысц кі мі за-

хоп ні ка мі і іх са ўдзель ні ка мі 

ў пе ры яд ча со вай аку па цыі 

По лац ка з 15 лі пе ня 1941 го-

да да 4 лі пе ня 1944 го да, за 

час іс на ван ня ла ге ра ў По лац-

ку ў ім бы ло зні шча на больш 

за 40 ты сяч ва ен на па лон ных. 

Уся го на гэ тай зям лі знай шлі 

апош ні пры ту лак больш за 

150 ты сяч ах вяр фа шыз му. 

Толь кі гэ ты пры ту лак не стаў 

спа кой ным...

Яшчэ коль кі га доў та му 

моц ныя даж джы вы мы ва лі з 

зям лі ча ла ве чыя кост кі, ве цер 

здзі маў тон кі слой пяс ку з па-

рэшт каў за гі ну лых. Мяс цо выя 

жы ха ры па сві лі не па да лёк ска-

ці ну, ма лыя гу ля лі ў фут бол. 

У дру гой па ло ве ХХ ста год-

дзя пы тан не аб уве ка веч ван ні 

па мя ці ах вяр ня мец ка га пе ра-

сыль на га ла ге ра для са вец кіх 

ва ен на па лон ных «Ду лаг-125» 

па ла ча не ўзні ма лі не ад на ра-

зо ва. У 2010-м — у год 65-год-

дзя Пе ра мо гі — бы ло пры ня та 

ад па вед нае ра шэн не. Да пра-

ек та па ства рэн ні ме ма ры я ла 

да лу чы ла ся і «Звяз да».

Сён ня ў ме ма ры я ле ёсць 

кап лі ца, Сця на па мя ці з проз-

ві шча мі за гі ну лых, якія ўда-

ло ся вы зна чыць, з сім ва ла мі 

пра ва слаўя, ка та ліц тва, іу да-

із му і іс ла му. Зроб ле ны ўва-

ход у вы гля дзе кры жа. Ёсць і 

пом нік, пры све ча ны па дзе ям 

вай ны 1812 го да (у ра ё не ме-

ма ры я ла іш лі біт вы). І сё ле та 

на рэш це мы мо жам на леж-

ным чы нам ус пом ніць тых, хто 

на заў сё ды за стаў ся ля жаць у 

по лац кай зям лі.

З ча го па чы на ец ца 
па тры я тызм

Стар шы ня праў лен ня 

Бе ла рус ка га фон ду мі ру 

Мак сім МІСЬ КО на га даў, што 

пас ля пры няц ця ра шэн ня аб 

бу даў ніц тве ме ма ры яль на га 

комп лек са па мя ці ах вяр фа-

шыз му «Уро чы шча «Пяс кі» 

Фонд мі ру ад крыў даб ра чын-

ны ра ху нак і стаў збі раць доб-

ра ах вот ныя ах вя ра ван ні на 

бу даў ніц тва ме ма ры я ла.

«Асноў ную фі нан са вую 

на груз ку ўзя ла на ся бе дзяр-

жа ва, але і Фонд мі ру здо леў 

са браць да стат ко ва вя лі кую

коль касць срод каў з усёй кра і -

ны. Пры чым мы звяр та лі ся ва 

ўсе маг чы мыя мі ніс тэр ствы і 

ве дам ствы. І ма ла бы ло тых, 

хто ад маў ляў. Па маг чы мас ці:

нех та больш пе ра ліч ваў, 

нех та менш», — рас ка заў 

Мак сім Місь ко.

Асаб лі ва важ кай ста ла 

да па мо га Мі ніс тэр ства аба-

ро ны. Анд рэй Раў коў, у той 

час мі ністр аба ро ны, пра па-

на ваў усім час цям пра вес ці 

афі цэр скія схо ды. На іх лю дзі 

ў па го нах пры ня лі ра шэн не 

да па маг чы за ха ваць па мяць 

пра во і наў Вя лі кай Ай чын най. 

Удзель ні ча лі ў ства рэн ні ме-

ма ры я ла і ка дэ ты з су во раў-

ца мі.

Ак тыў на пад тры ма лі за клік 

кі раў ні кі асноў ных кан фе сій. 

«Усе вель мі ду шэў на ад гу ка-

лі ся на гэ ты за клік і з ра зу мен-

нем да па ма га лі. Атры ма ла ся

зліц цё ак тыў нас ці дзяр жа вы 

і гра мад скай ар га ні за цыі. Ка лі 

та кія буй ныя пра ек ты ро бяц-

ца і не ўсё пе ра кла да ец ца на 

пле чы дзяр жа вы, а ўклю ча ец-

ца і біз нес, і гра мад ства, та кія 

пра ек ты па спя хо ва за вяр ша-

юц ца», — упэў не ны стар шы ня 

праў лен ня Бе ла рус ка га фон-

да мі ру.

Са праў ды, бу даў ніц тва, 

хоць і са спаз нен нем, за вер-

ша на. Але гіс то рыя по лац ка га 

ме ма ры я ла толь кі па чы на ец-

ца. Боль шая част ка Сця ны 

па мя ці яшчэ не за поў не на 

проз ві шча мі. Бу дуць пра цяг-

вац ца по шу ка выя ра бо ты, каб 

ад на віць ім ёны за гі ну лых.

«На наш по гляд, гэ та ўжо 

за да ча ма ла до га па ка лен ня, 

каб яны па глыб ля лі ся ў гіс то-

рыю, каб за хоў ва ла ся па мяць. 

А яна бу дзе за хоў вац ца, ка-

лі на шы дзе ці бу дуць неш та 

ра біць прак тыч на: ад шу каў 

гу зік — а там жа проз ві шча, 

а гэ ты ж ча ла век за гі нуў... Ка-

лі прой ме, ка лі ка мяк у гор ле 

ста не, та ды ча ла век зра зу мее 

сло ва «па тры я тызм», — раз-

ва жае Мак сім Місь ко.

Ця пер ім ёны за гі ну лых ад-

наў ля юц ца ў пра мым сэн се 

па лі та ры. Больш за трыц-

цаць но вых проз ві шчаў ужо 

ча ка юць на ня сен ня на сця ну, 

па ве да мі ла дэ пу тат Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду Бе ла ру сі 5-га 

і 6-га склі кан няў На тал ля 

ГУЙ ВІК.

Для яе 22 чэр ве ня ста ла 

асаб лі ва доў га ча ка ным днём. 

Дзе сяць га доў та му, ка лі бы ла 

стар шы нёй мяс цо ва га Са ве-

та дэ пу та таў, На тал ля Гуй вік 

звяр ну ла ся з за клі кам год на 

па ха ваць ах вяр фа шыз му, 

якія знай шлі апош ні пры ту-

лак ва ўро чы шчы «Пяс кі», 

чые рэшт кі раз но сі лі ся вят-

ра мі і вы мы ва лі ся даж джом, 

а ду шы не ме лі спа кою. Член 

праў лен ня Бе ла рус ка га фон да 

мі ру і ку ра тар бу даў ніц тва да 

дро бя зяў па мя тае се сію Са-

ве та, на якой усе 32 дэ пу та ты 

ад на га лос на, без уся ля кіх су м-

нен няў пад тры ма лі пы тан не,

уне се нае по лац кім ад дзя лен-

нем Фон да.

«Ні вод ная доб рая спра ва 

не ро біц ца лёг ка. Ме ма ры ял 

бу да ваў ся ўсім све там. На-

рэш це мы на леж ным чы нам 

па ха ва лі ах вяр фа шыз му. 

У пер шую чар гу гэ та бы ло зроб-

ле на на ват не для нас, а ў імя 

па мя ці і ўдзяч нас ці за тое, што 

мы жы вём, у імя на шых дзя-

цей і ўну каў — каб яны па мя-

та лі», — звяр ну ла ўва гу ку ра-

тар бу даў ніц тва.

Яна пе ра ка на на: па куль 

жы вая па мяць пра тыя жах лі-

выя дні, у нас ёсць бу ду чы ня.

«Мы да ка за лі, што мы су-

поль на — гэ та ве лі зар ная моц. 

Ка лі б не ад гук ну лі ся па ла ча-

не, не пад тры ма лі ўсе гра ма-

дзя не Бе ла ру сі, прад пры ем-

ствы, ка лі б нас не па чу лі пры 

скла дан ні Дзярж пра гра мы па 

ўве ка веч ван ні за гі ну лых пры 

аба ро не Ай чы ны і за ха ван ні 

па мя ці пра ах вяр вай ны... Мы 

сту ка лі ся — нам ад чы ня лі, і 

гэ та здо ра ва», — на га да ла 

На тал ля Гуй вік.

Уве ка ве чыць па мяць за-

гі ну лых — наш свя ты аба-

вя зак, упэў не ны стар шы ня 

По лац ка га рай вы кан ка ма 

Ігар МАР КО ВІЧ.

«Ужо больш за 75 га доў мы 

жы вём мір на. Але пра вай ну 

не за быць. Мы шмат га во рым 

пра муж насць і ге ра ізм ве тэ-

ра наў, удзель ні каў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны — кож ны з іх 

на блі жаў Пе ра мо гу на фрон-

це, у пар ты зан скіх атра дах, у 

ты ле. Мы ша ну ем подз віг па-

ка лен ня пе ра мож цаў. Але не 

ма ем пра ва за бы ваць і пра 

тых, хто стаў ах вя рай вай-

ны. Ва ен на па лон ныя, мір ныя 

жы ха ры... Коль кі за гі ну ла?

І што мы ве да ем пра іх?.. По-

лац кая зям ля то іць ня ма ла 

сум ных ста ро нак ва ен на га 

лі ха лец ця. Ад на з іх — уро чы-

шча «Пяс кі». Тое, што ста ла 

вя до ма, уз ру шы ла да глы бі ні 

ду шы», — звяр нуў ся да зем-

ля коў кі раў нік ра ё на.

Сён ня По лач чы на ак тыў-

на рых ту ец ца да фі наль ных 

ме ра пры ем стваў па ме ма ры я -

лі за цыі гэ та га мес ца. Цал-

 кам за вер ша ны ме ма ры ял 

пла ну ец ца ад крыць 22 чэр-

ве ня, у дзень па мя ці і смут ку. 

У По лац кім рай вы кан ка ме 

ство ра на ра бо чая гру па па 

пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 

ўра чыс тас ці, аб мер ка ва ныя 

клю ча выя мо ман ты, каб за 

ас тат ні час за вяр шыць бу даў-

ні чыя ра бо ты і год на ад крыць 

ме ма ры ял.

* * *

«Звяз да» да лу ча ец ца да 

па дзяк усім не раў на душ ным 

бе ла ру сам за да па мо гу ў ства-

рэн ні ме ма ры я ла «Уро чы шча 

«Пяс кі». За пра ша ем 22 чэр-

ве ня ў По лацк на ўра чыс тае 

за вяр шэн не на шай агуль най 

спра вы.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ШЛЯХ СМЕР ЦІ КАН ЧА ЕЦ ЦА ТУТ
Ме ма ры ял «Уро чы шча «Пяс кі» ў По лац ку ад кры ец ца 22 чэр ве ня

«...Тыя, хто вы ка рыс тоў ваў-

ся на ра бо тах, атрым лі ва лі ў 

дзень па 200 гра маў хле ба, 

13 гра маў мя са, 15 гра маў тлу шчаў і 20 гра маў цук ру... 

Ім пер скае мі ніс тэр ства за бес пя чэн ня рэ ка мен да ва ла ў 

якас ці хле ба вы ка рыс тоў ваць свое асаб лі вую су месь: 

50 % жыт ня га вот руб'я, 20 % ма ку хі цук ро вых бу ра коў, 20 % 

цэ лю лоз най му кі і 10 % му кі, вы раб ле най з са ло мы ці ліс ця» 

(з кні гі «Уро чы шча Пяс кі — тэ ры то рыя смер ці»).


