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Гэ та дні, ка лі бы ла ад кры-

та так зва ная да ро га жыц ця, 

ка лі да нор мы ў 125 гра маў 

хле ба да да лі яшчэ 75, ка лі 

прар ва лі ва ро жае коль ца і 

го рад быў цал кам вы зва ле-

ны. І, ка неш не, тут не за бы-

ва юц ца пра ах вяр: па роз-

ных да ных, пад час бла ка ды 

ў Ле нін гра дзе за гі ну ла ад 

600 ты сяч да міль ё на ча ла-

век. Дзень па мя ці і смут ку 

бла кад ні кі ад зна ча юць кож-

ны ве ра сень.

Пас ля ўскла дан ня кве так 

каля стэ лы бла кад ні кі са бра-

лі ся ў Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным му зеі гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. «1941 год. 

Па-лет ня му цёп ла. Мы ве-

да лі, што ідзе вай на, але не 

ве да лі, што ўзя ты ў коль ца, 

аб гэ тым бы ло за га да на не 

га ва рыць, каб не ства раць 

па ні ку. На аба ро ну ста лі 

жан чы ны, пад лет кі, ста рыя, 

фаб ры кі пе ра аб ста ля ва-

лі па во ін скіх за ка зах усе 

стан кі. Бла ка да Ле нін гра да 

не зла мі ла», — стар шы ня 

Бе ла рус ка га та вары ства 

бла кад ні каў Ле нін гра да 

Ма рыя ЯГА ДЗІ ЦЫ НА спра-

буе рас па вес ці і на ват пі ша 

вер шы пра тое, што ад бы-

ва ла ся ў паў ноч най ста лі цы, 

хоць пры зна ец ца, што ўсе 

дум кі і ўспа мі ны, звя за ныя 

з той тра ге ды яй, вы клас ці 

не маг чы ма.

Не бы ло ні вод най ле нін-

град скай сям'і, якая ў тыя 

га ды не стра ці ла б сва іх 

бліз кіх. Дзя ку ю чы лі та ра-

тур на му подз ві гу аў та раў 

«Бла кад най кні гі» Але ся Ада-

мо ві ча і Да ні і ла Гра ні на ўвесь 

свет мог да ве дац ца пра 

маш таб той тра ге дыі, якую 

пе ра жы лі жы ха ры го ра да 

на Ня ве. А яшчэ пра тыя па-

дзеі не пе ра ста юць рас па вя-

даць іх не па срэд ныя свед кі. 

Бла кад ні кі ўдзель ні ча юць у 

па тры я тыч ных ак цы ях, круг-

лых ста лах, су стра ка юц ца з 

дзець мі і мо лад дзю. І ўсё для 

та го, каб па мяць не зга са ла і 

па доб ная тра ге дыя ні ко лі не 

паў та ры ла ся.

75-год дзе Вя лі кай Пе ра-

мо гі вы да ла ся ня про стым. 

«Гэ та год ба раць бы са спро-

ба мі пе ра пі саць гіс то рыю, 

пры ні зіць маш таб подз ві гу 

пе ра мож цаў Ай чыны, ро лю 

Чыр во най Ар міі і згань ба-

ваць вы зва лен чую мі сію, 

якую ўзяў на ся бе са вец кі 

сал дат», — за ўва жыў пад-

час су стрэ чы з бла кад ні ка мі 

Над звы чай ны і Паў на моц ны 

Па сол Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

Дзміт рый Ме зен цаў. Ён ад-

зна чыў, што сён ня, рас па вя-

да ю чы пра подз віг, вель мі 

важ на зна хо дзіць асо быя 

сло вы, якія бу дуць мець 

вод гук у ду шах ма ла дых лю-

дзей. І хто, як не жы ха ры не-

пакор на га го ра да, змо гуць 

лепш зра біць гэ та.

— Подз віг ле нін град цаў 

стаў сім ва лам стой кас ці 

духу, ня злом най сі лы во лі, 

лю бо ві да Ра дзі мы, — за ўва-

жае Та ма ра Віш ня ко ва.

Ёй вель мі цяж ка згад ваць 

тыя па дзеі — пад час бла ка-

ды сям'я Та ма ры Ся мё наў-

ны стра ці ла во сем ча ла век. 

«Дыс тра фія ў мя не бы ла 

страш ная — усё ба ле ла. 

Але мы вы хоў ва лі ся па-гай-

да раў ску. Шпі таль нам быў 

як дом род ны. На стаў ні ца 

акам па ніра ва ла, а мы, дзе-

ці, спя ва лі і тан ца ва лі пе рад 

па ра не ны мі, людзь мі без ног 

і без рук. Ка лі ў шпі таль пры-

во зі лі пра дук ты, нас, дзя цей, 

пад зы ва лі, да ва лі ад ну-дзве 

буль бі ны, і мы гэ ты скарб 

нес лі да моў. Мы бы лі ці му-

раў ца мі — зня сі ле ныя, ха-

дзі лі па да мах і пы та лі ся, ці 

мо жам, чым да па маг чы...»

Ці му раў ца мі бла кад ні кі 

за ста юц ца і за раз. Гэ та за-

кла дзе на на ват у іх гім не, 

што ство ра ны на ма тыў па-

пу ляр най некалі пі я нер скай 

пес ні «Ар ля ня». У Бе ла ру сі 

яны аб' яд на лі ся не толь кі, 

каб за хоў ваць па мяць і праў-

ду для бу ду чых па ка лен няў, 

але і каб да па ма гаць адзін 

ад на му.

Спе цы яль на да Дня па-

мя ці ах вяр бла ка ды ў Бе ла-

рус кім дзяр жаў ным му зеі 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны ад кры ла ся экс прэс-

вы стаў ка «След бла ка ды ў 

ду шах» — на ёй прад стаў-

ле ны ар хіў ныя фо та здым кі, 

а так са ма пла ка ты і ма люн кі 

твор ча га аб' яд нан ня «Ба я вы 

ало вак».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Памяць

«ЗНЯ СІ ЛЕ НЫЯ, МЫ ІШ ЛІ ДА ПА МА ГАЦЬ»

У кра і не па чаў ся Еў ра-

пей скі ты дзень ма біль-

нас ці. Яго мэ та — за клі-

каць ула даль ні каў аў-

та ма бі ляў вы ка рыс тоў-

ваць аль тэр на тыў ныя 

ві ды транс пар ту. Аб гэ-

тым рас ка за ла на мес нік 

стар шы ні Мінск ага га-

рад ско га ка мі тэ та пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя 

Тац ця на ДУ БІК.

— Па дзея бу дзе доў жыц-

ца да 22 ве рас ня і за вер-

шыц ца Су свет ным днём без 

аў та ма бі ля. У гэ ты ты дзень 

мы па він ны на га даць усім 

пра не га тыў ны ўплыў аў то 

на на ва коль нае ася род дзе. 

Тэ ма па дзеі сё ле та — «Ма-

біль насць без шкод ных вы кі-

даў (Zero-emіssіon mobіlіty for 

all) — звя за на з пра соў ван-

нем ніз ка вуг ля род ных ві даў 

транс пар ту. Сён ня да ак цыі 

да лу чы ла ся 68 на се ле ных 

пунк таў кра і ны, у тым лі ку 

Мінск. Так, у ста лі цы 21—22 

ве рас ня бу дзе пра ве дзе ны 

чар го вы экс пе ры мент па 

вы мя рэн ні кан цэнт ра цыі 

за брудж валь ных рэ чы ваў 

у ат мас фер ным па вет ры і 

за ме ры ўзроў ню шу му. Мэ-

та — па ка заць, як зні жа юц-

ца вы кі ды і ўзро вень шу му, 

ка лі жы ха ры го ра да ад маў-

ля юц ца ад вы ка ры стан ня 

аса біс та га аў та ма бі ля.

Пад час Еў ра пей ска га 

тыд ня ма біль нас ці ў Мін ску 

ад кры ец ца но вы эка марш-

рут, які злу чыць тры эка ла-

гіч ныя сцеж кі Мін ска: «Го рад 

пту шак», «Ся рэб ра ны лог» 

і «Чы жоў ку». Асаб лі васць 

гэ та га марш ру ту — маг чы-

масць су мя шчэн ня ве ла пра-

гул кі і на зі ран ня за птуш ка-

мі. Па ўсім марш ру це бу дуць 

раз ме шча ны ін фар ма цый-

ныя стэн ды, якія рас ка жуць 

пра кры ла тых жы ха роў гэ тых 

мяс цін.

— У рам ках па дзеі прой дзе 

тра ды цый нае ме ра пры ем-

 ства — ак цыя «На пра цу на 

ве ла сі пе дзе». Га ра джа нам, 

якія бу дуць да бі рац ца на пра-

цу на та кім ві дзе транс пар ту, 

у шас ці пунк тах го ра да пра-

па ну юць бяс плат ную са да-

ві ну, ка ву і гар ба ту. А ў Су с-

вет ны дзень без аў та ма бі ля, 

які ад бу дзец ца 22 ве рас ня, у 

кі роў цаў з'явіцца пра ва бяс-

плат на га пра ез ду ў гра мад-

скім транс пар це пры прад' яў-

 лен ні па свед чан ня кі роў цы і 

тэх ніч на га паш пар та на аў-

та ма біль. Так са ма для ўсіх 

ах вот ных бу дзе ар га ні за ва-

ны ве ла пра бег з удзе лам кі-

раў ніц тва Мін гар вы кан ка ма 

і Мінп ры ро ды, — ад зна чы ла 

Тац ця на Ду бік.

Упер шы ню пад час Еў ра-

пей ска га тыд ня ма біль нас ці 

прой дзе так са ма вы ста ўка 

«Транс парт сто га доў та му».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

На двор'е

Апош нія цёп лыя дзянь кі?
Ужо з пят ні цы нас ча кае хо лад, 

ве цер і даж джы
Во сень — кап рыз лі вая па ра. Ка лі ў пер шай па ло ве 

гэ та га тыд ня бу дзе пе ра ва жаць ан ты цык ла наль ны 

ха рак тар на двор'я з па вы ша ным тэм пе ра тур ным фо-

нам, то ўжо ў чац вер усё пач не мя няц ца. Ат мас фер ныя 

фран ты пры ня суць у на шу кра і ну даж джы, моц ны 

па ры віс ты ве цер і іс тот нае па ха ла дан не, па ве дам ля-

юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра-

ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ў на шу кра і ну за ві тае на дзень за ла тая со неч ная 

во сень. У гэ тыя су ткі бу дзе ана маль на цёп ла як уна чы, 

так і удзень. 16 ве рас ня бу дзе пе ра важ на без апад каў. 

Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 8 да 15 цяп ла, 

удзень — 22—29 гра ду саў. Гэ та зна чыць, што ў не ка то рых 

ра ё нах бу дзе цёп ла як ле там!

Але на двор'е пач не мя няц ца ўжо на на ступ ны дзень. 

У чац вер уна чы мес ца мі, пе ра важ на па паў ноч ным за ха-

дзе, ра ні цай і ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у дзён ныя га дзі ны ў 

асоб ных ра ё нах маг чы мыя на валь ні цы. Уна чы ў паў ноч-

на-за ход ніх ра ё нах, удзень мес ца мі па Бе ла ру сі праг на-

зу ец ца ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 15—20 м/с. Уна чы 

і ра ні цай па паў днё вым ус хо дзе ча ка ец ца сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 11 да 18 

цяп ла. Удзень бу дзе ад плюс 13 гра ду саў па паў ноч ным 

за ха дзе да плюс 27 па паў днё вым ус хо дзе кра і ны.

Іс тот нае па ха ла дан не мы ад чу ем у пят ні цу. У гэ ты 

дзень пе ра важ на па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны прой-

дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Мес ца мі праг на зу ец ца 

ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 15—20 м/с. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ўжо 3—8 цяп ла. Удзень так са ма 

бу дзе ад нос на хо лад на — 9—15 цяп ла, і толь кі па за ха дзе 

кра і ны — да плюс 17 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у вы хад ныя дні за ха ва ец ца ха лод нае на двор'е. Больш за 

тое, у нач ныя га дзі ны мес ца мі па кра і не, у асноў ным на 

тар фя ні ках Па лес ся, спе цы я ліс ты прад каз ва юць пер шыя 

за ма раз кі. Праў да, яны ча ка юц ца сла быя, не больш чым 

ад ну ля да мі нус 2 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Эка-пра па но ва

«ЗЯ ЛЁ НА МУ» ТРАНС ПАР ТУ — ЗЯ ЛЁ НАЕ СВЯТ ЛО

Сло ва чы та чу

«ЗВЯЗ ДА» — ГЭ ТА КОМ ПАС 
ДЛЯ ВЫ РА ШЭН НЯ ВАЖ НЫХ 

ЖЫЦ ЦЁ ВЫХ ПЫ ТАН НЯЎ
Аляк сандр ВЯР СОЦ КІ, 

стар шы ня Свіс лац ка га рай-

вы кан ка ма:

— Маё сяб роў ства са «Звяз-

дой» па ча ло ся, мож на ска-

заць, з дзя цін ства. Мае баць-

кі заў сё ды вы піс ва лі най ста-

рэй шую га зе ту кра і ны, знач-

ным плю сам бы ло і тое, што 

яна на род най бе ла рус кай 

мо ве. Гэ та ся мей ная тра ды-

цыя пра цяг ва ец ца і цяпер.

«Звяз да» тры ва ла ўвай шла ў маё жыц цё, яна заў сё ды 

на ма ім пра цоў ным ста ле ра зам з ін шы мі вы дан ня мі. Шмат 

ка рыс на га для ся бе зна хо дзіў у ёй цяпер у час ра бо ты 

на роз ных па са дах, бо ма тэ ры я лы вель мі раз на стай ныя. 

Пад час ра бо ты ў сфе ры куль ту ры звяр таў ува гу на ма-

тэ ры я лы па гэ тай тэ ма ты цы. За раз, як прад стаў нік вер-

ты ка лі, зна хо джу шмат ка рыс на га ў да дат ку «Мяс цо вае 

са ма кі ра ван не». Гэ та свай го ро ду ком пас для вы ра шэн ня 

важ ных жыц цё вых пы тан няў. Што я маю на ўва зе? На-

прык лад, ка рэс пан дэнт уз ні мае праб ле му піт ной ва ды ў 

ней кім рэ гі ё не. Але яна су стра ка ец ца паў сюд на ў ма лых 

на се ле ных пунк тах. Та му ад соч ваю гэ ты кі ру нак і ў сва ім 

ра ё не, гля джу, як вя дзец ца ра бо та з за бес пя чэн нем якас-

най піт ной ва дой у на шых вёс ках і аг ра га рад ках. Да рэ чы, 

з мно гі мі пы тан ня мі да во дзіц ца су ты кац ца пад час пры ё-

му гра ма дзян. У пры ват нас ці, якасць да рог, на рых тоў ка 

па лі ва і мно гае ін шае. Пе рад дзяр жа вай ста іць за да ча 

ства рыць у сель скай мяс цо вас ці но вую інф ра струк ту ру, 

каб лю дзі тут жы лі не горш, чым у го ра дзе. Та кі курс вы-

зна ча ны і кі раў ні ком дзяр жа вы. «Звяз да» ста біль на ідзе 

дзяр жаў ным кур сам. А зна чыць, кан струк тыў ным. Асаб лі-

ва важ ным лі чу ак цэнт на раз віц цё ся ла. На гэ ту стра тэ гію 

скі ра ва на і ад па вед ная дзяр жаў ная пра гра ма.

Вы дан не не ста іць уба ку ад на дзён ных ак ту аль ных па-

лі тыч ных праб лем. І гэ та вель мі важ на, бо на шы лю дзі да-

вя ра юць най ста рэй шай га зе це кра і ны. Гра ма дзя не мо гуць 

пра чы таць аб тым, які раз мах на быў рух «За Бе ла русь»: 

у кра і не паў сюд на пра хо дзяць кан цэр ты, шмат лі кія ве ла пра-

бе гі і ак цыі. Усё гэ та ад люст ра ва на на ста рон ках «Звяз ды».

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

З 15 ве рас ня ў кра і не стар та ва ла 

кам па нія па вак цы на цыі су праць 

ві ру са гры пу. Яе больш ран ні, чым 

звы чай на, па ча так тлу ма чыц ца 

рас паў сюдж ван нем ка ра на ві рус-

най ін фек цыі. 

— Пры шчап ляць сё ле та мы па ча лі 

ра ней. Ка ра на ві рус ная ін фек цыя здае 

па зі цыі, але пра цяг вае цыр ку ля ваць. 

Та му ме ды кам прый дзец ца су тык нуц-

ца з «двай ной ата кай». З гэ тай пры-

чы ны зра біць пры шчэп кі ад се зон на га 

гры пу мы рэ ка мен ду ем усім, — ад зна-

чае на чаль нік ад дзе ла гі гі е ны, эпі дэ-

мі я ло гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Іна КА РА БАН.

Яна ад зна чы ла, што пры шча-

піць пла ну ец ца, як і ў апош нія га ды, 

больш за 40 % на сель ніц тва. Ле тась, 

ка лі вак цы я на ва лі ме на ві та столь кі, 

за хва раль насць бы ла мі ні маль най, па-

чы на ю чы з 2008 го да, — 6,1 ча ла ве ка 

на 100 ты сяч на сель ніц тва. 

— Вак цы на цыя 40 % ка лек ты ву на 

прад пры ем ствах да зва ляе зні зіць за-

хва раль насць у 2,5 ра за», — ад зна чы-

ла спе цы я ліст.

Што год ві ру сы гры пу му ці ру юць,та-

му і склад вак цы ны мя ня ец ца. Сё ле та 

ён аб ноў ле ны па трох кам па не нтах.

— Пра цяг ласць за ха ван ня ан ты це-

лаў у ар га ніз ме — ад 6 да 12 ме ся цаў. 

Та му на пы тан не «Ці вар та ра біць пры-

шчэп ку, ка лі вак цы я на ваў ся ле тась?» 

ад каз: «Так, вар та», — пад крэс лі ла 

за гад чык ла ба ра то рыі гры пу і гры-

па па доб ных за хвор ван няў РНПЦ 

эпі дэ мі я ло гіі і мік ра бія ло гіі, кі раў-

нік На цы я наль на га цэнт ра па гры пу 

і ін шых вост рых рэ спі ра тор ных за-

хвор ван нях На тал ля ШМЯ ЛЁ ВА.

Пры шчэп ка ад гры пу рэ ка мен ду ец-

ца сё ле та аб са лют на ўсім — ме на ві та 

з-за рас паў сюдж ван ня COVІD-19: ёсць 

ве ра год насць ад на ча со ва за ра зіц ца 

ад ра зу дзвю ма ін фек цы я мі.

— Праг на за ваць скла да на, бо ка ра-

на ві рус ная ін фек цыя но вая для ча ла-

вец тва, але ёсць пад ста вы мер ка ваць, 

што дру гая хва ля бу дзе менш ін тэн сіў-

най. Шмат лю дзей пе ра хва рэ ла і мае 

ан ты це лы, якія бу дуць за хоў вац ца, хо-

чац ца спа дзя вац ца, ка ля паў го да. Ды і 

вы пад кі за раз менш цяж кія, — ад зна чы-

ла Іна Ка ра бан. — Тым не менш гру пам 

ры зы кі, асаб лі ва па жы лым лю дзям, 

ста рэй за 65 га доў, не вар та ад маў ляц-

ца ад вак цы на цыі су праць гры пу. Бо на-

сла ен не ві ру саў гры пу і COVІD-19 мо жа 

не га тыў на ад біц ца на іх зда роўі.

Але на КРА ВЕЦ.

Па ча ла ся вак цы на цыя ад гры пу

28 га доў та му ў Мін ску з'я ві ла ся Бе ла рус кае та ва-

рыст ва бла кад ні каў Ле нін гра да. У аб' яд нан ня скла лі-

ся свае тра ды цыі. Што год тут ад зна ча юць да ты, якія 

для тых, хто пе ра жыў 900 дзён і на чэй у ачэп ле ным 

фа шыс та мі го ра дзе, у го ла дзе і хо ла дзе, пад па ста ян -

ны мі бам бёж ка мі і аб стрэ ла мі, ма юць асаб лі вае зна-

чэн не. 
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