
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Спа чат ку жур на ліс там га зе ты 

«Пу ха віц кія на ві ны» па да ло ся, 

што на ўрад ці праз столь кі дзе ся ці-

год дзяў мож на бу дзе што-не будзь 

ад ка паць. Але з да па мо гай мяс-

цо вых края знаў цаў яны ад шу ка лі 

лю дзей, якія ве да лі сям'ю Ка валь-

чу коў, і да ве да лі ся аб яе лё се. Імя 

Ва сі ля Ка валь чу ка мож на ўба чыць 

на вяс ко вым пом ні ку за гі ну лым 

пар ты за нам. Ка лі па ча ла ся вай-

на, ён, ва ен ны ме дык, вяр нуў ся 

на ма лую ра дзі му, дзе мяс цо выя 

жы ха ры ўга ва ры лі аку па цый ныя 

ўла ды не ча паць док та ра. Хут ка 

Ва сіль Ка валь чук на ла дзіў су вязь 

з пар ты за на мі, да лу чыў да гэ тай 

спра вы сваю сяст ру Зі ну, ха ваў у 

ха це яў рэй скіх дзяў чат, пра што 

ста ла вя до ма нем цам. Ка лі пры-

бы лі кар ні кі, яны не за ста лі Ва сі ля. 

Та ды нем цы рас стра ля лі яго ма ці 

і 15-га до ва га бра та, а ма лень ка-

га 4-га до ва га пля мен ні ка Вань ку 

ка ман дзір кар на га атра да ўзяў 

за шкір ку і пе ра кі нуў це раз плот 

да су се дзяў. Праз ней кі час ма лы 

ра зам з ма май Зі най па кі ну лі Пу-

ха ві чы і больш ужо не вяр та лі ся, 

ака за лі ся за ме жа мі Бе ла ру сі... 

Гэ та толь кі ад на з гіс то рый, якую 

ўда ло ся ад на віць на шым ка ле гам. 

І по шу кі пра цяг ва юц ца.

З кож ным го дам усё менш за-

ста ец ца лю дзей, якія ба чы лі вай-

ну, ра дзее на ват па ка лен не, якое 

маг ло чуць пра Вя лі кую Ай чын ную 

ад сва іх баць коў. Та му так важ на 

па спець да ехаць да кож на га, хто 

га то вы дзя ліц ца каш тоў ны мі ве да-

мі, апы таць, зняць, на дру ка ваць. 

Жур на ліс ты з роз ных кут коў Бе-

ла ру сі кар пат лі ва збі ра юць звест кі 

пра ге ро яў і ах вяр вай ны, за піс ва-

юць ус па мі ны свед каў, рас каз ва-

юць пра мес цы, звя за ныя з ва ен-

ны мі па дзея мі, да па ма га юць сва ім 

чы та чам шу каць ін фар ма цыю пра 

бліз кіх. Так, як па ве да мі ла га лоў-

ны рэ дак тар га зе ты «Па стаў скі 

край» Люд мі ла ЗЕ ЛЯН КЕ ВІЧ, да 

75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ра ён ка рас па ча ла пра ект «Дзе ці 

вай ны — дзе ці Пе ра мо гі». Свае 

гіс то рыі сю ды мо гуць да сы лаць 

лю дзі, якія пе ра жы лі аку па цыю, 

па бы ва лі ў ня во лі аль бо стра ці лі 

род ных у той жах лі вы час і, ка-

неш не, да ча ка лі ся вы зва лен ня і 

ба чы лі, як ад наў ля ла ся кра і на.

У «Ча чэр скім вес ні ку» жур-

на ліс ты збі ра юць ма тэ ры ял для 

руб ры кі «Сал да ты Пе ра мо гі», 

дру ку юць ус па мі ны свед каў і ліс-

ты школь ні каў, у якіх тыя пе ра каз-

ва юць гіс то рыі, што чу лі ад сва іх 

ба буль і дзя ду ляў пра вай ну. І, вя-

до ма, аў та ры со чаць за даб ра чын-

ны мі ак цы я мі, што ад бы ва юц ца ў 

ра ё не, — сё ле та тут на да ец ца вя-

лі кая ўва га на вя дзен ню па рад ку 

ка ля пом ні каў.

«Свіс лац кую га зе ту» мож на 

на зваць пар ты зан скай, яна на-

ра дзі ла ся ў пар ты зан скім атра-

дзе ў бры га дзе імя Ча па е ва 

ў 1943 го дзе. Адзін з твор чых пра-

ек таў, над якім шчы ру юць на шы 

ка ле гі, — «Па куль мы па мя та ем, 

яны жы выя», — рас па вя дае пра 

лю дзей, якія і на фран тах, і ў ты ле 

зда бы ва лі пе ра мо гу. Жур на ліс ты 

зды ма юць і ві дэа пра ве тэ ра наў. 

«Мы ста ра ем ся вы ка рыс тоў ваць 

ар хіў ныя да ку мен ты, фа та гра фіі, 

вель мі ра ду ем ся, ка лі мо жам па-

гу та рыць з дзець мі і ўну ка мі ве тэ-

ра наў. Яны па каз ва юць нам свае 

ся мей ныя ар хі вы», — рас каз вае 

га лоў ны рэ дак тар «Свіс лац кай 

га зе ты» Воль га БУ БЕН ЧЫК. — 

Не ка то рыя лю дзі ка жуць, што ма-

ла дое па ка лен не не па мя тае пра 

вай ну, не ці ка віц ца гэ тай тэ май. Не 

трэ ба аб агуль няць. Мы ба чым, як 

дзе ці і ўну кі за хоў ва юць па мяць аб 

сва іх род ных, цэ няць гэ ту ін фар-

ма цыю». Так са ма тут за пу шча ны 

пра ект «Да ро га да пом ні ка», які 

рас каз вае пра абел іс кі і па ха ван-

ні, што зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 

Свіс лац ка га ра ё на. Тут упэў не ны, 

што з ва ен най тэ май да вя дзец ца 

яшчэ доў га пра ца ваць: у ра ё не 

дзей ні ча юць по шу ка выя атра ды, 

яны зна хо дзяць ці ка выя экс па на-

ты, шмат ча го мож на су стрэць у 

ар хіў ных да ку мен тах, ус плы ва юць 

но выя ім ёны...

Звест кі, якія зна хо дзяць жур-

на ліс ты ра ё нак, мож на вы ка рыс-

тоў ваць у на ву чаль ных уста но вах 

(ча сам школь ні кі пі шуць па іх да-

след чыц кія пра цы) і ў ту рыс тыч-

най сфе ры.

— Пад час па ез дак у нас склад-

ва юц ца аса біс тыя марш ру ты, — 

дзе ліц ца рэ дак тар ад дзе ла пісь-

маў га зе ты «Пу ха віц кія на ві ны» 

На тал ля ПА РХОМ ЧЫК. — Так, 

мы знай шлі ін фар ма цыю аб тым, 

як пер шыя дні вай ны су стра ка лі 

лёт чы кі, якія ба зі ра ва лі ся не да лё-

ка ад Мар' і най Гор кі ў 1940—1941 

га дах, і пра іх пер шыя ба я выя вы-

ле ты з мяс цо ва га аэ ра дро му. Яны 

ля та лі бам біць ня мец кія вой скі пад 

Бе ла сто кам, а пас ля вы му ша ны 

бы лі пе ра мяс ціц ца на ўсход, та му 

што пра іх да ве да ла ся ня мец кая 

раз вед ка. Да лей мож на за ехаць у 

Па рэч ча, дзе ў га ды вай ны мяс цо-

выя жы ха ры вы ра та ва лі 40 яў рэй-

скіх дзя цей, якія збег лі з ге та. Там 

па ста ві лі пер шы ў Еў ро пе знак 

Пра вед ні кам на ро даў све ту.

У га зе це на дру ка ва на ба га та ці-

ка вых, ары гі наль ных ма тэ ры я лаў. 

Жур на ліс ты зна хо дзяць шы коў ных 

су раз моў цаў, пі шуць пра мес цы, 

дзе дзей ні ча лі пар ты зан скія атра-

ды аль бо дзе гі ну лі лю дзі. Так, зу-

сім ня даў на ім ста ла вя до ма, што 

ў 1943 го дзе ў ад ной з вё сак бы-

лі рас стра ля ны пі я не ры. Збі раць 

ін фар ма цыю да па ма га юць края-

знаў цы, школь ні кі, чы та чы. Ча сам 

ад кры ва ец ца тое, што за бы ла ся. 

На прык лад, мяс цо вая жы хар-

ка па ка за ла жур на ліс там мес ца, 

дзе ба зі ра ваў ся атрад «Пе ра мо-

га». Да гэ та га ча су там за ха ваў ся 

знак, які па ста ві лі чле ны ту рыс-

тыч най сек цыі ра ён на га за во да 

да 40-год дзя Пе ра мо гі. «Нам рас-

ка за лі, што там бы лі ад ноў ле ныя 

зям лян кі, на ве сы, дзе мож на бы-

ло збі рац ца», — дзе ліц ца На тал-

ля Па рхом чык. Яна ве рыць, што 

гэ та мес ца зноў пач не пры маць 

ту рыс таў. Гэ тай ін фар ма цы яй за-

ці ка ві лі ся тор фа бры кет ны за вод 

і мяс цо выя ўла ды, і ўжо вя дуц ца 

пе рагаворы, каб ства рыць гіс то-

ры ка-эка ла гіч ны марш рут, ку ды 

бу дзе ўклю ча ны і гэ ты пункт.

Адзін з апош ніх пра ек таў, які 

рас па ча лі ў га зе це, — «Ге роі і 

подз ві гі». Жур на ліс ты пра па на ва-

лі жы ха рам ра ё на да сы лаць фо та-

здым кі, уз на га род ныя да ку мен ты, 

ус па мі ны аб сва іх род ных. Га зе та 

да па мо жа ў по шу ку звес так, на ват 

ка лі адзі на вя до мае, што прод кі 

бы лі ўдзель ні ка мі ва ен ных па дзей, 

аль бо за ха ва лі ся толь кі да ку мен-

ты на ўзна га ро ды. Пас ля пер шых 

жа вы пус каў па сы па лі ся зван кі, 

ужо са бра ны вя лі кі стос да ку-

мен таў, з які мі мож на пра ца ваць. 

А зна чыць, на пе ра дзе — но выя 

ад крыц ці...

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ня праў да, што мо ладзь 
не ці ка віц ца 

ва ен най тэ май...
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В соответствии с п. 18 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43, 

специализированное монтажно-наладочное открытое акционерное общество «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 
место нахождения: 220033, г. Минск, ул. Аранская, д. 13, каб. 15, раскрывает информацию 

о том, что советом директоров ОАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 25.04.2019 (протокол № 25-04/2019) 
принято решение о совершении крупной сделки:

Вид сделки Предмет сделки Стороны сделки
Сумма 

сделки, руб.

Стоимость имущества, 
отчуждаемого 
по сделке, руб.

Балансовая 
стоимость активов 
на 01.04.2019, руб.

Договор 
поставки

Поставка трех комплектов измерителя 
уровня расплава LB 352 #1, четырех ком-
плектов измерителя уровня расплава LB 
352 #2, дозиметра портативного с жидко-
кристаллической индикацией

ОАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (Постав-
щик) и открытое акционерное общество «Бе-
лорусский металлургический завод – управ-
ляющая компания холдинга «Белорусская 
металлургическая компания» (Покупатель)

395 460,00 395 460,00 195 895,63 

УНП 100088916 


