
Ту пее слых,

Сла бее зрок,

І га ла ва ўжо не тая...

Але ж вы піс ваю «Звяз ду»!

Чы таю...

Пры клад на так пі саў пра ся-

бе адзін з ад да ных сяб роў 

га зе ты ў свае амаль 90!

Не ў па мя ці ўжо, ці да сы-

лаў ён карт кі на ро зыг рыш 

пры зоў? Маг чы ма, і не. Але 

ж хто-ні хто па-ра ней ша му, з 

квар та ла ў квар тал, ро біць 

гэ та, каб по тым бы ло на што 

па спа дзя вац ца, па ча каць, 

што па ка жа ро зыг рыш, каб 

пас ля яго цяж ка ўздых нуць 

(маў ляў, зноў ку мі ма!) аль-

бо...

Гэ та ўжо тра ды цыя: лёс звяз-

доў скіх пры зоў вы ра ша юць зу сім 

не звяз доў цы, — дзе ла выя парт-

нё ры га зе ты, яе чы та чы, то-бок 

гос ці. На гэ ты раз у кан фе рэнц-

за ле га зе ты ме лі шчас це пры-

маць ар га ні за та ра про да жаў 

«Бел са юз дру ка» На тал лю Вік та-

раў ну Таў сты ку і ад да ных пад піс-

чы каў «Звяз ды» мін чан Тац ця ну 

Вік та раў ну Кам чыц і Мі ха і ла Ба-

ры са ві ча Шлях ці на (на здым ку). 

Ме на ві та яны (і, да рэ чы, вель мі 

пры го жыя лю дзі!) з на ша га ча-

роў на га ка пе лю ша вы цяг ва лі 

карт кі шчас ліў чы каў. Та кім чы-

нам,

дрыль Bоsсh Еаsуlmрасt 

500 вый гра лі:

Аляк сей Ва сі ле віч Шчэр ба, 

г. Коб рын Брэсц кай воб лас ці;

Сця пан Сця па на віч Дар гель, 

в. Воў каў шчы на Мёр ска га ра ё-

на Ві цеб скай воб лас ці;

Іры на Вік та раў на Дзя ні сен ка, 

г. Го мель Го мель скай воб лас ці;

Чэс лаў Ста ні сла ва віч Най ло-

віч, в. Жа ла бы Шчу чын ска га 

ра ё на Гро дзен скай воб лас ці;

Мі ха іл Іва на віч Мі ра но віч, 

в. Мыш ка ві чы Кі раў ска га ра ё на 

Ма гі лёў скай воб лас ці;

Вік тар Ула дзі мі ра віч Дзё мі-

чаў, г. Клецк Мін скай воб лас ці;

Тац ця на Іва наў на Ця цер кі на, 

г. Мінск.

Су пер прыз — уні вер саль ны 

на бор ін стру мен таў Yаtо — вый-

гра ла Ак са на Ула дзі мі ра ўна 

Беліка ва, г. Мінск.

Він шу ем шчас ліў чы каў!

Тым жа, ка го ўда ча (і, маг чы ма, 

зноў) аб мі ну ла, яшчэ раз ска жам: 

не за сму чай це ся. Вы піс вай це 

«Звяз ду», пры сы лай це карт кі на ро-

зыг рыш... Вам так са ма па шан цуе!

Афі цый на
Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні 

«Звяз да» — руп лі вым гас па да рам!» 
з'яў ля ец ца рэ дак цый на-вы да вец кая 
ўста но ва «Вы да вец кі дом «Звяз да» 
(УНП 100155376), раз ме шча ная па ад-
ра се: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль-
ніц ка га, 10а.

Рэ клам ная гуль ня «Звяз да» — руп-
лі вым гас па да рам!» за рэ гіст ра ва на 
Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь 27.02.2019 г. (па свед чан не 
№ 3495) і пра во дзіц ца на тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 7 са ка ві ка да 
30 чэр ве ня 2019 го да ўключ на ся род 
пад піс чы каў га зе ты «Звяз да» на дру гі 
квар тал або пер шае паў год дзе 2019 го-
да. Уся го ў гуль ні ўзя лі ўдзел 158 пад-
піс чы каў. Пры за вы фонд гуль ні ра зы-
гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях 
пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні і атры-
ман ня пры зоў: 8 (017) 263 66 73.
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Но выя кні гіНо выя кні гі

Мін скае вы да вец тва «Ча ты ры 

чвэр ці» па да ра ва ла чы та чу са-

праў ды ўні каль ную кні гу.

На га да ем: ге рой кні гі, ці, хут чэй, 

кні гі-фо та аль бо ма аль бо фо та кні-

гі, — Чэс лаў Не мен, са праўд ныя 

імя і проз ві шча яко га Чэс лаў Юлі-

ўш Вы джыц кі. Ва ка ліст, кам па зі-

тар, муль ты ін стру мен та ліст, аў тар 

тэкс таў. Ула даль нік шас ці за ла тых 

і ад на го пла ці на ва га дыс ка. На ра-

дзіў ся на Га ро дзен шчы не 16 лю-

та га 1939 го да. Пай шоў з жыц ця 

17 сту дзе ня 2004 го да. У яго амаль 

65 га доў умяс ці ла ся на ўздзіў яр кае, 

поў нае мас тац кіх, му зыч ных ад-

крыц цяў жыц цё. Сло вы са мо га му-

зы кан та: «Сваю пес ню Dzіwny jest 

ten swіat я на пі саў су праць кры ва-

душ ных ад но сін па між людзь мі, су-

праць інт рыг і па чуц ця зайз драс ці. 

Я ра зу меў, што як толь кі за спя ваю 

та кую пес ню, то неш та зме ніц ца 

ва кол мя не. Што лю дзі бу дуць уз-

ру ша ны, як і я быў уз ру ша ны сва ёй 

пес няй...» Чэс ла ву бы ло 19 га доў, 

ка лі ў яго род най вёс цы за кры лі 

кас цёл і баць ка пры няў ня прос тае 

ра шэн не пе ра ехаць у Поль шчу...

У кні зе ня шмат ін фар ма цыі пра 

му зыч нае, мас тац кае ста наў лен не 

Не ме на як та ле на ві та га му зы кан-

та. Пра гэ та ўжо на пі са лі і яшчэ, 

пэў на, на пі шуць дзя сят кі, а хут чэй 

за ўсё — сот ні кніг. Вы да дуць ма-

на гра фіі, а мо — і пер са наль ныя 

эн цык ла пе дыі. Та му ж, зра зу ме-

ла, і ці ка васць да гэтага вы дан ня ў 

боль шай сту пе ні вы клі ка на пры вя-

за нас цю апо ве ду да род ных мяс цін 

му зы кан та. Ста рыя Ва сі ліш кі, кас-

цёл, час тыя пры ез ды му зы кан та і 

кам па зі та ра — тэ ма тэкс ту і ба га-

та га ілюст ра цый на га ма тэ ры я лу. 

У 1970-я га ды наш су ро дзіч час та 

гаст ра ля ваў у роз ных га ра дах Са-

вец ка га Са ю за. У 1976 го дзе му-

зы кант даў ін тэр в'ю бе ла рус кай 

жур на ліст цы Ве ры Са ві най. Фо-

та зды мак, на якім ад люст ра ва на 

яе гу тар ка з Не ме нам, быў па да-

ра ва ны до му-му зею му зы кан та ў 

Ста рых Ва сі ліш ках. Ве ра Са ві на ў 

су аў тар стве з Аляк санд рам Ні ла-

вым зня ла да ку мен таль ны фільм 

«Гэ ты дзіў ны свет...» (2009 год). 

Ве ра Са ві на пры пад трым цы за-

хоп ле ных твор час цю поль ска га 

му зы кан та і кам па зі та ра бе ла рус-

ка га па хо джан ня Ві та ля Ра ко ві ча 

і Аляк санд ра Амшэя і зра бі ла кні-

гу «Чэс лаў Не мен», вы да дзе ную 

ў вы да вец тве «Ча ты ры чвэр ці». 

Ве ра Са ві на, якая з'яў ля ец ца аў-

та рам тэкс ту, — сцэ на рыст больш 

як трыц ца ці да ку мен таль ных філь-

маў, жур на ліст. Ві таль Ра ко віч — 

фа то граф, ды зай нер. Ён — аў тар 

кан цэп цыі фо та кні гі, яе ды зай ну. 

Аляк сандр Амшэй — на чаль нік ад-

дзе ла ту рыс тыч най і ін вес ты цый-

най дзей нас ці ўпраў лен ня эка но-

мі кі Шчу чын ска га рай вы кан ка ма. 

Ён з'яў ля ец ца кан суль тан там, рэ-

дак та рам вы дан ня.

Лі та раль на кож ная ста рон ка кні гі 

«Чэс лаў Не мен» — пра нік нен не ў свет 

му зыч на га мас тац тва, ад крыц цё кры-

ніч ных вы то каў вя лі ка га та лен ту.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Маг чы масць ка рыс тац ца 
плас ты ка вай карт кай, гро-
шы на якой «пры вя за ны» 
не да бан каў ска га ра хун ку, 

а да ба лан су ма біль на-
га тэ ле фо на, не ўза ба ве 
з'я віц ца ў аба не нтаў МТС. 
Іна ва цый ны пра дукт ство-
ра ны ма біль ным апе ра та-
рам МТС, бан кам Даб ра-
быт і Mastercard. Карт кай 
мож на аплач ваць та ва ры, 
ка му наль ныя па слу гі, раз-
ліч вац ца ў ка фэ і зды маць з 
яе на яў ныя. Раз ліч ва ю чы ся 
па карт цы «МТС Гро шы», 
мож на тым са мым атры-
маць да 10 % кэш бэ ку на 
па слу гі со та вай су вя зі.

Карт ку мож на так са-
ма пад клю чаць да сэр ві су 
Samsung Pay і раз ліч вац ца 
на ка се, да кра на ю чы ся ма-
біль ным да тэр мі на ла. МТС 
Гро шы — доб рае ра шэн не 
для дзі ця ці ці баць коў-пен сі я-

 не раў, за пэў ні лі ства раль-
ні кі ўні каль най рас пра цоў-
кі, прэ зен ту ю чы яе пад час 
вы стаў кі «ТІБО-2019».

— Гэ та ка рыс ны і 
зруч ны пра дукт, які 
па сва іх тэх ніч ных 
якас цях не са сту пае 
стан дарт най бан каў-
скай плас ты ка вай 
карт цы. З яго да па-
мо гай мож на здзяйс-
няць усе апе ра цыі, 
да ступ ныя тры маль-
ні кам бан каў скіх 
кар так. Ка рыс тац ца 
ёю за мя жой, пе ра во-
дзіць гро шы праз ін тэр нэт 
і тэр мі на лы, — ад зна чыў 
Аляк сандр ВА ЛАДЗЬ КО, 
на мес нік стар шы ні праў-
лен ня бан ка Даб ра быт.

Акра мя та го, срод кі 
на карт цы мож на па паў-
няць, пе ра во дзіць іх на ін-
шыя карт кі, атрым лі ваць 

СМС-апа вя шчэн ні пра рух 
гро шай і ад соч ваць ба ланс 
у рэ жы ме рэ аль на га ча су 
ў пра гра ме «МТС Гро шы».

— Пра дукт атры маў ся 
вель мі ня прос тым тэх на-
ла гіч на, і гэ та ад на з яго 
асноў ных вар тас цяў. Яшчэ 
адзін важ ны мо мант — пра-
гра ма ла яль нас ці, якая бу-
дзе ма ты ва ваць клі ен таў 
здзяйс няць яшчэ больш 

пла ця жоў у зруч ным і бяс-
печ ным фар ма це, — пра-
ка мен та ваў Ва дзім ГА-
ЛОЎ ЧЫЦ, ві цэ-прэ зі дэнт 
між на род най пла цёж най 
сіс тэ мы Mastercard у Бе-
ла ру сі.

Пры гэ тым пе ра вод гро-
шай на ра ху нак бу дзе ад-

бы вац ца без ка мі сій, прос-
та праз па паў нен не ба лан-
су ну ма ра тэ ле фо на.

— Мы стар ту ем з па-
няц цем «бяс плат ная су-
вязь», — за явіў Дзя ніс 
ЦЯ РЭ ШЧАН КА, кі раў нік 
дэ парт амен та мар ке тын-
гу МТС. — Гро шы, якія клі-
ент без на яў ным спо са бам 
тра ціць па карт цы, вяр та-
юц ца ў вы гля дзе кэш бэ ку, 

і су вязь бу дзе прак тыч на 
поў нас цю бяс плат най, ка лі 
хо піць спа жы тых срод каў.

Ка рыс тац ца но вым пра-
дук там до сыць прос та. 
Трэ ба ўся го толь кі кант-
ра ля ваць стан ра хун ку. 
У клі ен та бу дзе карт ка, якую 
мож на вы ка рыс тоў ваць як 

звы чай ную бан каў скую, 
ад нак гэ та ўсё ж рэ зер во-
вы спо саб раз лі каў, ка жуць 
ства раль ні кі но ва га срод ку. 
Ха ця гэ та зу сім но вае ра-
шэн не ў Бе ла ру сі, з ча сам 
карт ка, як пла ну ец ца, па-
поў ніц ца но вы мі сэр ві са мі.

— Вя лі кая коль касць 
на шых аба не нтаў пры сут-
ні чае ў ін тэр нэ це, і вель мі 
важ на, каб ім бы ло зруч-

на здзяйс няць усё, 
што не аб ход на, 
у гэ тым вір ту аль-
ным ася род дзі. 
Лі та раль на ў маі 
з'я вяц ца пер шыя 
ўла даль ні кі ну-
ма роў МТС, якія 
змо гуць афор міць 
та кую бес кан так-
та вую карт ку, — 
мяр куе Ула дзі мір 
КАР ПО ВІЧ, ге не-
раль ны ды рэк тар 
кам па ніі МТС. — 

Не імян ныя карт кі бу дуць 
вы да вац ца на тры га ды ў 
са ло нах су вя зі тэ ле ком-
апе ра та ра. За ка заць яе 
мож на так са ма праз пра-
гра му «МТС Гро шы».

За ўсі мі тэх на ло гі я мі 
па він ен быць сэнс, і ён у 
зруч нас ці. Мы аб' яд на лі ў 
адзін пра дукт дзве зра зу-
ме лыя рэ чы: бан каў скую 
карт ку і ма біль ны тэ ле-
фон. Ад нак за кож ным 
ра шэн нем ста іць вель мі 
скла да ная сіс тэ ма, ка-
жуць ства раль ні кі карт кі. 
Яе вы пуск і аб слу гоў ван-
не бу дуць бяс плат ны мі, як 
і пла ця жы па карт цы, ад-
нак трэ ба па мя таць, што, 
на прык лад, за зды ман не 
на яў ных, вы ка ры стан не 
ма біль на га і ін тэр нэт-
бан кін гу бу дзе брац ца 
ка мі сія.

Іры на СІ ДА РОК, 
Ве ра ні ка ХІЛЬ КЕ ВІЧ,

фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

БАН КАЎ СКАЯ КАРТ КА І РА ХУ НАК СО ТА ВА ГА: 
ДВА Ў АД НЫМ

МТС і банк Даб ра быт прэ зен та ва лі пра дукт для без на яў ных раз лі каў

Аляк сандр ВА ЛАДЗЬ КО — 
на мес нік стар шы ні праў лен ня 

бан ка Даб ра быт.

Дзя ніс ЦЯ РЭ ШЧАН КА —Дзя ніс ЦЯ РЭ ШЧАН КА —
кі раў нік дэ парт амен та кі раў нік дэ парт амен та 

мар ке тын гу МТС.мар ке тын гу МТС.

На фота справа налева — Старшыня Праўлення бан ка Даб ра быт 
Ігар ЛІХАГРУД, Генеральны дырэктар МТС Уладзімір КАРПОВІЧ,
 глава Прадстаўніцтва Mastercard у Беларусі Вадзім ГАЛОЎЧЫЦ. 

У
Н

П
 8

0
0

0
1

3
7

3
2

 

С
А

 А
Т

 «
М

а
 б

іл
ь
 н
ы

я
 Т

э
 л

е
 С

іс
 т
э
 м

ы
»

.

Чэс лаў Не мен: 
жыц цё як пес ня-лёс


