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Iнi цы я ты ваIнi цы я ты ва

Бiл бор ды 
з парт рэ та мi 

та ле на вi тай мо ла дзi
У Го ме лi раз ме шча на сем бiл бор даў з вы ява мi ма ла дых 

лю дзей, якiя да маг лi ся знач ных пос пе хаў i вя до мыя ў 

рэ гi ё не, кра i не i све це.

Та кiя парт рэ ты мож на су стрэць у роз ных мес цах аб лас-

но га цэнт ра. На iх ад люст ра ва ны га мяль ча не, якiя па ка за лi 

вы со кiя вы нi кi ў спор це i iн шых га лi нах. Iм ёны не ка то рых з iх 

на слы ху ў мно гiх бе ла ру саў.

На прык лад, на ад ным са шчы тоў — май стар спор ту мiж на-

род на га кла са па су час ным пя цi бор'i, чэм пi ён ка све ту Воль га 

Сiл кi на. На дру гiм — май стар спор ту Бе ла ру сi па ака дэ мiч-

ным вес ла ван нi, ся рэб ра ны пры зёр чэм пi я на ту Еў ро пы ся род 

мо ла дзi Анд рэй Фе да рэн ка. Аляк сей Зай цаў i Iлья Га ла вач 

апы ну лi ся на маш таб ным фо та дзя ку ю чы пе ра мо зе ў рэс-

пуб лi кан скiм ма ла дзёж ным пра ек це «100 iдэй для Бе ла ру сi». 

Пра слаў ля юць Го мель i вы явы зем ля коў: «Ча ла век го да» Го-

мель скай воб лас цi, пе ра мож ца спа бор нiц тва «Са мы моц ны 

га мяль ча нiн» Iван Ду ся нок, май стар спор ту мiж на род на га 

кла са па акра ба ты цы, чэм пi ён II Еў ра пей скiх гуль няў Ар тур 

Бе ля коў, ка ман дзiр i ка мi сар пер ша га ў кра i не сту дэнц ка га 

атра да мат ро саў-вы ра та валь нi каў Рус лан Граб ко i Ста нi слаў 

Ся дых, чэм пi ён ка све ту па па жар на-вы ра та валь ным спор це 

Па лi на Куш ня рэн ка.

Тэ ма тыч ныя бiл бор ды, якiя ўпры го жы лi ву лi цы аб лас но га 

цэнт ра, ство ра ны ў рам ках пра ек та Го мель скай га рад ской 

ар га нi за цыi БРСМ пад агуль най наз вай «Ра зам».

— Мы га на рым ся сва iм го ра дам, сва ёй мо лад дзю, — ка-

жа дру гi сак ра тар Го мель ска га гар ка ма БРСМ Ва ле рыя 

МI ЛА ВА НА ВА. — Без умоў на, ма ла дыя, аду хоў ле ныя абліччы 

хлоп цаў i дзяў чат, якiя да сяг ну лi знач ных пос пе хаў у сва iм 

жыц цi, вы клi ка юць доб рыя эмо цыi, па ва гу. Хо чац ца спа дзя-

вац ца, што ка гось цi з ма ла до га па ка лен ня яны на тхняць на 

за ня ткi спор там, на да сяг нен не сва iх мэт у iн шых сфе рах.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

ПА ДО РЫМ 
ДЗЕ ЦЯМ 
РА ДАСЦЬ!

Iталь ян скi ка зач нiк 

Джа нi Ра да ры, 

яко га ша ну юць 

дзе цi ўсiх кра iн, 

па кi нуў нам муд рую 

пад каз ку: «Ня ма 

на све це ча ла ве ка, 

шчас лi вей ша га за та го, 

хто мо жа па да рыць 

што-не будзь дзе цям».

Ста рэй шыя мае сяб ры, 

на стаў нi кi, пiсь мен нi кi Iван 

Ша мя кiн, Ва сiль Вiт ка, Ана-

толь Гра ча нi каў да ве ры лi мне 

бе ла рус кi ча со пiс «Вя сёл ка» 

со рак адзiн год та му. За гэ ты 

час пад пi са на ў свет 492 ну-

ма ры дзi ця ча га ча со пi са. 492 мас тац кiя кнi жач кi ўвай шлi ў 

сем'i, дзе га ду юц ца дзе цi. А ка лi склас цi гэ тыя кнi жач кi ў ад ну, 

то атры ма ец ца збор нiк дзi ця чай лi та ра ту ры ў 11 808 ста ро нак. 

У iм — усе ко ле ры дзi ця ча га чыт ва: каз кi, апа вя дан нi, вер шы, 

паэ мы, за гад кi, смя шын кi, ванд роў ныя на тат кi...

Мне час та да во дзiц ца вы сту паць у дзi ця чых аў ды то ры ях, 

у вя лiз ных за лах, кла сах, бiб лi я тэч ных па ко ях. I кож ны раз 

чую ад сва iх юных сяб роў пры знан не: «Мая ба бу ля вы пiс ва ла 

«Вя сёл ку», «А мая ма ма за хоў вае «Вя сёл ку», якую чы та ла 

ў ма лен стве». Са праў ды, наш ча со пiс нель га пра чы таць i 

по тым здаць у ма ку ла ту ру. Мы до рым тво ры мас тац кiя, якiя 

мо гуць кра нуць ду шу i сэр ца ма лень ка га, але вель мi па тра-

ба валь на га чы та ча. Вось ча му ў рэ дак цыi для ўсiх па ка лен няў 

су пра цоў нi каў iс нуе ад но ня змен нае пра вi ла: трэ ба па зi раць 

не ў твар аў та ра, а ў яго твор. Да рэ чы, за год мы дру ку ем на 

ста рон ках «Вя сёл кi» да ста бе ла рус кiх аў та раў. Най леп шыя 

з най леп шых уга на роў ва юц ца прэ мi яй Ва сi ля Вiт кi, ме да лём 

з вы яваю за сна валь нi ка ча со пi са i дып ло мам. Да рэ чы, вось 

ужо больш за дзе сяць га доў я ўру чаю прэ мiю га лоў на га рэ дак-

та ра юным аў та рам. Вы рошч ва ем спад чын нi каў бе ла рус кай 

лi та ра ту ры!

За апош нi час мы пра па на ва лi сва iм чы та чам вель мi цi ка-

выя ванд роў кi па Бе ла ру сi пад наз вай «Я тут жы ву». Па бы-

ва лi з iмi на Бе лА Зе, пра плы лi па Нё ма не, Пры пя цi, Дняп ры, 

на ве да лi Бе ла веж скую пу шчу, На рач, га ра ды i вёс кi, дзе 

на ра дзi лi ся вя до мыя дзi ця чыя пiсь мен нi кi, пра еха лi Бе ла рус-

кай чы гун кай па ўсiх стан цы ях. Мас та кi ства ры лi ўнi каль ныя 

кар ты на шай Ай чы ны, усiх шас цi аб лас цей i ста лi цы — Мiн ска. 

(Хут ка ўвесь гэ ты вя сёл каў скi зда бы так вый дзе асоб най кнi-

гай «Я тут жы ву» ў най буй ней шым пе да га гiч ным вы да вец тве 

Бе ла ру сi «Аду ка цыя i вы ха ван не».)

А ёсць жа яшчэ «Тэ атр Ва сi Вя сёл кi на», якi пра па нуе не 

толь кi пра чы таць ка рот кую п'ес ку, але i ра зы граць яе на 

сцэ не, у кла се. Ёсць «Спеў нiк «Вя сёл кi» з но та мi ды «Смя-

шын кi-ве ся лiн кi», якiя не толь кi па ве ся ляць, а i пры му сяць 

за ду мац ца. Апроч та го, шы ро ка рас кры ты ста рон кi ча со пi са 

для юных мас та коў. У кож ным ну ма ры мы ад кры ва ем но выя 

та лен ты, якiя не ка лi, ве ру, па поў няць ка гор ту бе ла рус кiх жы-

ва пiс цаў.

Уся гэ тая вя лiз ная пра ца для чы та чоў дае нам пра ва спа-

дзя вац ца на тое, што на ды дзе час, ка лi паш таль ё ны бу дуць 

на сiць «Вя сёл ку» ва ўсе сем'i, дзе жы вуць, га ду юц ца дзе цi. 

Да вай це па до рым iм «Вя сёл ку» i ста нем ты мi шчас лi вы мi «ча-

ла ве ка мi», пра якiх ка заў муд ры ка зач нiк Джа нi Ра да ры.

I яшчэ не каль кi слоў пра наш но вы ча со пiс «Бу ся». Мы 

ства ры лi яго не каль кi га доў та му для да школь нi каў. Да гэ та га 

ча ты рыс та ты сяч дзет са даў цаў не ме лi свай го вы дан ня. 

Вось мы, вя сёл каў цы, i вы ра шы лi зра бiць iм па да ру нак. Ця-

пер ма рым пра тую за ла тую па ру, ка лi ўсе ча ты рыс та ты сяч 

вы ха ван цаў дзi ця чых сад коў ста нуць сяб ра мi «Бу сi».

Ула дзi мiр ЛIП СКI,

га лоў ны рэ дак тар ча со пi саў «Вя сёл ка», «Бу ся».

ЯГА ДЫ, ЦЭ НЫ, МАС КI
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Клуб нi цы тры ма юць цвёр ды ад рэ-

зак цэн ад трох з па ло вай да ча ты рох 

руб лёў. Вар та ска заць, што яга ды ма ла 

чым ад роз нi ва юц ца на пер шы по гляд, 

i за тры з па ло вай мож на ку пiць та кiя ж 

спе лыя, пры го жыя, чыс тыя, як i за 

ча ты ры. Вi даць, той, што пры вёз шмат 

i хо ча пра даць хут чэй, кры ху знi жае 

кошт. Бя руць у асноў ным па кi ла гра ме, 

але ёсць гас па ды нi, якiя пры хо дзяць 

з вёд ра мi. Зна чыць, бу дуць гатаваць 

ва рэн не аль бо за ма рож ваць све жую 

яга ду.

Ва лян цi на Пят роў на, уся аб кла дзе-

ная скры ня мi i лат ка мi клуб нiц, ка жа, 

што вы рас цi ла яга ды ў Брэсц кiм ра ё не. 

Па куль ад пус кае та вар, ах вот на дае 

па ра ды, як ле пей яго за хоў ваць: «Нi ў 

якiм ра зе нель га мыць пас ля та го, як 

пры ня сеш з кiр ма шу. Трэ ба па клас цi 

яе ў кан тэй не ры аль бо мiс кi i па ста-

вiць у ха ла дзiль нiк. Пры гэ тым лепш 

вы бi раць не са мую ха лод ную па лi цу. 

А мыць — пе рад ужы ван нем: так яга-

ды бу дуць за хоў вац ца не каль кi дзён. 

Гэ так са ма за хоў ваць i ма лi ны, ка лi яна 

з'я вiц ца».

Шмат па мi до раў вы рошч ва юць цяп-

лiч нi кi пад Брэс там. Та му вы бар ёсць. 

Звы чай ныя ганд ля ры ага род нi най, якiя 

бя руць яе на ап то вых ба зах, як заў сё-

ды, пра па ноў ва юць за меж ныя та ма ты, 

а так са ма пра дук цыю прад пры ем ства 

«Бя рэс це». А по бач ганд лю юць ужо з 

да маш нiх цяп лiц. Дзяў чын ка-пад ле так, 

якая пра во дзiць ка нi ку лы з ка рыс цю 

для сям'i, за вi ха ец ца ка ля пры лаў ка. 

Яна хут ка на клад вае па мi до ры, рас каз-

вае, чым ад роз нi ва юц ца чыр во ныя ад 

жоў тых. У яе яны каш ту юць ад ноль ка-

ва — па 4,50 руб ля. Пра цуе школь нi ца 

ў мас цы, паль чат ках, як i на ле жыць. 

Ад бор ныя ма лень кiя агу роч кi ў юнай 

ганд ляр кi — па 2,80 руб ля. Мож на знай-

сцi агур кi i кры ху тан ней, але фак тар 

пра даў ца ады гры вае сваю ро лю, i мы 

куп ля ем ме на вi та ў яе.

По бач пра да юць све жыя бу ра кi 

(2,50), рэп ча тую цы бу лю (1,80), ма ла-

дыя ка бач кi (3,00), ка пус ту па руб лi, 

зя лё ную цы бу лю — па 10 руб лёў за 

кi ла грам. Зна чыць, надышоў той час,

ка лi све жая пра дук цыя цал кам адцясніла  

ле таш нюю. Ура джай мi ну ла га го да са 

ста бi лi за цый ных фон даў пра да юць хi ба 

толь кi су пер мар ке ты.

На край нiм пры лаў ку гэ та га рын ку 

тра ды цый на раз мя шча юц ца ганд ля ры 

да ра мi ле су. З чар нi ца мi бы ла за ўва-

жа ная ад на жан чы на. Лiт ро вы сло-

iк яга даў яна ад да ва ла за 10 руб лёў, 

паў лiт ро вы — за пяць. По бач муж чы на 

пра па ноў ваў гра нё ную шклян ку су нiц за 

4 руб лi, у два ра зы боль шы плас ты ка-

вы ку ба чак каш та ваў 8 руб лёў. Та кi ж 

ку ба чак лi сi чак ма ла ды вя сё лы грыб нiк 

ад да ваў за 5 руб лёў.

Шклян ку агрэс ту пра па ноў ва лi за 

2,50. А ча рэш нi, якiя гас па дар вы рас цiў, 

па вод ле яго слоў, у Ка мя нi цы Жу ра вец-

кай (пры га рад Брэс та. — Аўт.), ён ад да-

ваў па 10 руб лёў за кi ло. I ў яго скры нi 

бы лi толь кi рэшт кi. Вось так да стат ко-

ва прай сцi па ры нач ных ра дах, i мож на 

зра бiць вы сно ву, што на поў дзень кра i-

ны кан чат ко ва прый шло ле та.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

ГАС ЦIН НАСЦЬ i доб ра зыч лi васць па на-

ва лi на II «Кнiж ных су стрэ чах у Мiр скiм 

за мку», якiя па тра ды цыi бы лi на ла джа ны ў 

трэ цюю су бо ту чэр ве ня. Ар га нi за та ры — 

мi нiс тэр ствы iн фар ма цыi i куль ту ры, Гро дзен-

скi абл вы кан кам, Ка рэ лiц кi рай вы кан кам i 

му зей «Зам ка вы комп лекс «Мiр».

Ле тась, 15 чэр ве ня 2019 го да, фес ты валь са-

браў ка ля 3500 гас цей. Больш за 40 вы да вец тваў 

узя лi ўдзел у прэ зен та цыi, про да жы кнiж ных на-

вi нак у два ры ста ра жыт на га зам ка. Сё ле та пра-

гра ма свя та бы ла па бу да ва на та кiм чы нам, каб 

прад ста вiць з мi нi маль ным не па срэд ным удзе лам 

за цi каў ле ных асоб усе пра ек ты па зна ём стве з 

асвет нiц кай, гiс та рыч най кнi гай, мас тац твам кнi гi 

ў iн тэр нэт-пра сто ры. Фак тыч на «Кнiж ныя су стрэ-

чы ў Мiр скiм за мку» 2020 го да мож на лi чыць кнiж-

ным фес ты ва лем у ан лайн-рэ жы ме.

— Пра ек ту ю чы сё лет няе кнiж нае свя та ў Мi ры, 

на ста ра жыт най Гро дзен шчы не, мы мер ка ва лi, 

што трэ ба так ар га нi за ваць ра бо ту, каб па зна ё-

мiць шы ро кае гра мад ства з кнi гай як са цы яль най, 

вы ха ваў чай з'я вай, — дзе лiц ца сва i мi раз ва га-

мi на мес нiк мi нiст ра iн фар ма цыi Iгар БУ ЗОЎ-
СКI. — У кра i не пра цу юць сот нi вы да вец тваў, 

за год вы хо дзiць ка ля дзе ся цi ты сяч на зваў кнiг 

i бра шур. Агуль ны на клад — двац цаць i бо лей 

мiль ё наў эк зэмп ля раў. Як не раз гу бiц ца ў гэ тым 

са праўд ным кнiж ным мо ры? Та му, вi да воч на, i 

па трэб ны роз ныя прэ зен та цый ныя, дыс ку сiй ныя 

пля цоў кi для ўваж лi ва га раз гля ду, для ацэ нак 

здзейс не на га ў кнi га вы дан нi. «Кнiж ныя су стрэ чы 

ў Мiр скiм за мку» — ад на з та кiх маг чы мас цяў.

На цы я наль ная бiб лi я тэ ка Бе ла ру сi пад рых та-

ва ла для Мi ра спе цы яль ную вы стаў ку кнiг, аль-

бо маў гiс та рыч най, асвет нiц кай тэ ма ты кi. Асно ву 

скла лi кнi гi, якiя так цi iна чай звя за ны з Мiр скiм 

зам кам, Ка рэ лiч чы най, iх ва ко лi ца мi, Гро дзен-

шчы най, уво гу ле з гiс та рыч най тэ ма ты кай. На-

мес нiк ге не раль на га ды рэк та ра — ды рэк тар па 
на ву ко вай ра бо це i вы да вец кай дзей нас цi На-
цы я наль най бiб лi я тэ кi Бе ла ру сi Алесь СУ ША 

так аха рак та ры за ваў свае ўяў лен нi пра кнiж нае 

свя та ў за мку: «Фес ты валь «Кнiж ныя су стрэ чы 

ў Мiр скiм за мку» з'яў ля ец ца цу доў най iнi цы я ты-

вай ад ра джэн ня даў няй кнiж най тра ды цыi, якая 

ў Бе ла ру сi заўж ды раз вi ва ла ся не толь кi ў вя-

лi кiх га ра дах i ма нас ты рах, але i ў мяс тэч ках, 

пры ват на ўлас нiц кiх зам ках i ся дзi бах. Бу ду чы ня 

бе ла рус кай кнi гi так са ма звя за ная, на маю дум-

ку, з кож ным го ра дам цi вёс кай, з кож най сям' ёй 

i кож ным гра ма дзя нi нам».

На кнiж ным фес ты ва лi ў Мi ры ад ным з цэнт-

раль ных ме ра пры ем стваў стаў круг лы стол, дзе 

аб мяр коў ва лi ся пы тан нi раз вiц ця му зей на га 

комп лек су ў рам ках устой лi ва га раз вiц ця рэ гi ё на. 

Ды рэк тар му зея «Зам ка вы комп лекс «Мiр» 

Аляк сандр ЛОЙ КА, якi ўзяў на ся бе i ма дэ ра-

цыю круг ла га ста ла, за ўва жыў, што ў вя до май 

на ўсю кра i ну i шмат шы рэй гiс та рыч най пра сто-

ры Мiр ска га зам ка заўж ды ша на ва лi асвет нiц кiя, 

кнiж ныя тра ды цыi. Вя до ма, што руп лi вым кнi га-

збi раль нi кам быў i апош нi гас па дар зам ка — Мi-

ха iл Мi ка ла е вiч Свя та полк-Мiр скi (1870—1938). 

Аляк сандр Час ла ва вiч звяр нуў ува гу на тое, што 

сён ня му зей ак тыў на зай ма ец ца кнi га вы дан нем 

i кнi га рас паў сюдж ван нем. Кнi га, лi чаць у му зеi, 

мо жа i па вiн на су пра ва джаць на ву ко ва-по шу ка-

вую ра бо ту. Яна па вiн на быць вi зi тоў кай не толь кi 

для вуз ка га ко ла спе цы я лiс таў, але i для ўсiх на-

вед валь нi каў зам ка. Та му не вы пад ко вым ста ла i 

тое, што ў ме жах пра гра мы II «Кнiж ных су стрэч у 

Мiр скiм за мку» бы лi ад кры ты «Кнiж ныя па лi цы ад 

ААТ «Бел кнi га» ў су ве нiр най кра ме му зея. Та кiм 

чы нам, у Мi ры iс тот на па шы рыц ца асар ты мент 

про да жу гiс та рыч най, асвет нiц кай лi та ра ту ры.

А што да раз вiц ця му зея «Зам ка вы комп лекс 

«Мiр», якi, вi да воч на, з'яў ля ец ца са праўд най на-

цы я наль най, агуль на дзяр жаў най каш тоў нас цю 

на шай кра i ны, то ў час круг ла га ста ла быў вы кла-

дзе ны цэ лы спектр слуш ных пра па ноў. На пе ра дзе 
ў му зей шчы каў — рэ кан струк цыя ва да скiд на га

збу да ван ня з доб ра ўпа рад ка ван нем i ар га нi за цы яй 

пля цоў кi для се зон на га ганд лю; рэ стаў ра цыя i 

пры ста са ван не флi ге ля; ар га нi за цыя рэ гу ляр на га 

пар ку (так зва на га «iталь ян ска га са ду»). Пра гэ-

тыя ды iн шыя кло па ты му зей на-зам ка ва га жыц ця 

га ва ры лi на круг лым ста ле i Аляк сандр Лой ка, 

i кан ды дат гiс та рыч ных на вук Воль га Па пко, i 

за гад чык ад дзе ла ге не а ло гii, ге раль ды кi i ну мiз-

ма ты кi Iн сты ту та гiс то рыi На цы я наль най ака дэ мii 

на вук Аляк сей Ша лан да. Усе яны так цi iна чай 

за кра на лi i кнiж ную, кнi га знаў чую тэ му. Да рэ чы, 

i на круг лым ста ле, i ў ку лу а рах фес ты ва лю пра-

гу ча ла шмат роз ных iнi цы я тыў, якiя, не су мнен на, 

ра зам i сфар мi ру юць па ра дак дня для пра па ган ды 

асвет нiц кай кнi гi ў на шым гра мад стве.

Асоб на на фес ты ва лi быў прэ зен та ва ны пра ект 

«У по шу ках стра ча на га», з якiм на Дзяр жаў ную 

прэ мiю Рэс пуб лi кi Бе ла русь на мi на ва ны збi раль-

нiк ста рых паш то вак Ула дзi мiр Лi ха дзе даў. Да рэ-

чы, мяс цо вай шко ле i Мiр скай гар па сял ко вай бiб-

лi я тэ цы ён па да рыў асоб нi кi сва iх фi ла кар тыч ных 

аль бо маў з рэ пра дук цы я мi ста рых паш то вак. Бiб-

лi я тэч кi кнiг — i шко ле, i мяс цо вай бiб лi я тэ цы — 

па да ры ла i Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь. Гэ та ўжо ста ла доб рай тра ды цы яй — 

па кi даць пас ля за вяр шэн ня «Кнiж ных су стрэч у 

Мiр скiм за мку» ў па да ру нак кнi гi.

Мi ко ла БЕР ЛЕЖ.

Г. п. Мiр, Ка рэ лiц кi ра ён.

Фота Уладзіслава ЦЫДЗІКА.

МIР ЯД НАЕ КНIЖ НI КАЎ!
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ПА МЯЦЬ — 
СВЯ ШЧЭН НАЯ

У дзень усе на род най па мя цi ах вяр Вя лi кай Ай чын най 
вай ны ў По лац ку ад кры лi ме ма ры яль ны комп лекс 

«Уро чы шча «Пяс кi»
Каб на рэш це быў па ха-

ва ны з го на рам апош нi 

сал дат i скон чы ла ся для 

Бе ла ру сi тая вай на, бе-

ла ру сы ўсёй гра ма дой 

да па ма га лi ства рэн ню 

ме ма ры я ла на мес цы пе-

ра сыль на га ла ге ра для 

са вец кiх ва ен на па лон ных 

«Ду лаг-125». Да лу чы ла ся 

да пра ек та i «Звяз да».

У да ту па чат ку апош няй 

вай ны жы ха ры i гос цi По лац-

ка праз 79 га доў зноў зга да лi 

пра жах, боль i ад чай, пе ра не-

се ныя людзь мi, што за гi ну лi ад 

рук ка таў. Не хо пiць усiх слёз 

све ту, каб апла каць iх. Сму-

так, якi не мае тэр мi ну даў нi-

ны, i сён ня тры во жыць на шыя 

сэр цы...

Пер шы на мес нiк стар шы-

нi По лац ка га рай вы кан ка ма 

Сяр гей ЛЕЙ ЧАН КА на га даў, 

што бе ла ру сы пер шыя з на-

ро даў Са вец ка га Са ю за пры-

ня лi на ся бе ўдар ня мец кай 

ар ма ды. За род ную зям лю да 

апош няй кроп лi кры вi зма га-

лi ся ста ры i ма лы.

«Бес ча ла веч ная ма шы на 

фа шыз му знi шча ла не толь-

кi сал дат — ах вя ра мi ста лi 

мiль ё ны мiр ных лю дзей. Уро-

чы шча «Пяс кi» — ве лi зар ная 

брац кая ма гi ла, дзе спа чы ва-

юць рэшт кi дзя сят каў ты сяч 

ва ен на па лон ных i цы вiль на га 

на сель нiц тва, зму ча ных, ска-

та ва ных i за бi тых на цыс та мi. 

Мы схi ля ем ся пе рад ня вiн ны мi 

ах вя ра мi, па мяць аб iх — свя-

шчэн ная. Ме ма ры яль ны комп-

лекс стаў сiм ва лам i да нi най 

гэ тай па мя цi», — ска заў Сяр-

гей Лей чан ка.

Па яго сло вах, сён ня бе ла-

ру сы асаб лi ва ўсве дам ля юць 

не аб ход насць на цы я наль-

на га адзiн ства, а лю боў да 

сва ёй Ра дзi мы — гэ та сi ла, 

якую не ў ста не знi шчыць нi 

ва ро жая моц, нi ха лод ны раз-

лiк, нi злая во ля. Наш на род 

нi ко лi не за бу дзе пра зла чын-

ствы на цыз му i не да пус цiць 

паў та рэн ня па доб на га, пе-

ра ка на ны пер шы на мес нiк 

стар шы нi По лац ка га рай вы-

кан ка ма.

Пер шы на мес нiк стар шы-

нi праў лен ня Бе ла рус ка га 

фон ду мi ру Аляк сандр ЧЫР КО 

па ве да мiў, што ра бо та над

ме ма ры я лам пад кi раў нiц твам 

По лац ка га рай вы кан ка ма за-

вер ша на праз дзе сяць га доў 

дзя ку ю чы ва лан цё рам, ва ен-

ным i ўсiм лю дзям з вя лi кiм 

сэр цам.

«Вам за гэ та нiз кi па клон. 

I дай бог, каб на на шай зям лi 

больш не бы ло вай ны», — па-

жа даў Аляк сандр Чыр ко.

У дзень усе на род най па-

мя цi ах вяр Вя лi кай Ай чын-

най вай ны ў ме ма ры яль ным 

комп лек се «Уро чы шча «Пяс-

кi» прай шла Вах та па мя цi. 

Прад стаў нi кi мяс цо вай i рэс-

пуб лi кан скай ула ды, рэ лi гiй-

ных кан фе сiй i гра мад скiх 

аб' яд нан няў, ва ен на слу жа чыя 

По лац ка га гар нi зо на, ка дэ ты, 

на ву чэн цы i, вя до ма, мяс цо-

выя жы ха ры, якiя за хоў ва юць 

па мяць пра за гi ну лых, ус кла лi 

да ме ма ры я ла квет кi ў знак 

веч най па дзя кi i па ша ны.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Фо
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Тур нiр ад бу дзец ца з 21 мая да 6 чэр ве ня. Гэ тае 

ра шэн не бы ло ар гу мен та ва на не аб ход нас цю 

пры ста са вац ца да больш поз ня га стар ту лiг у 

Еў ро пе i Паў ноч най Аме ры цы. На га да ем, ра-

ней шыя тэр мi ны чэм пi я на ту бы лi на ме ча ны з 

7 да 23 мая.

«Мы пе ра нес лi чэм пi я нат све ту на паз ней шыя 

тэр мi ны па на стой лi вай прось бе на цы я наль ных лiг, 

асаб лi ва еў ра пей скiх. Нас пра сi лi па чаць як ма га 

паз ней. Ха це ла ся даць маг чы масць гуль цам з НХЛ 

паў дзель нi чаць у чэм пi я на це све ту — гэ та асаб лi-

ва важ на для збор ных Ка на ды i ЗША, — ад зна чыў

прэ зi дэнт Мiж на род най фе дэ ра цыi ха кея Рэ нэ 

Фа зель. — Ця пер усё iдзе да та го, што ў НХЛ рэ гу ляр-

ны се зон пач нец ца на шмат паз ней, чым звы чай на. 

Маг чы ма, ён скон чыц ца толь кi ў па чат ку мая. Пе-

ра нос дат чэм пi я на ту све ту на паз ней шыя тэр мi ны 

дае збор ным больш пра сто ры для пры цяг нен ня ха-

ке iс таў з НХЛ».

Рас клад мат чаў i iн фар ма цыя аб про да жы бi ле-

таў бу дзе апуб лi ка ва на паз ней. У Мiн ску свае мат чы 

пра вя дуць ка ман ды гру пы А — Ра сiя, Шве цыя, Чэ-

хiя, Швей ца рыя, Сла ва кiя, Да нiя, Бе ла русь i Вя лi ка-

бры та нiя. Удзель нi кi гру пы B — Ка на да, Фiн лян дыя, 

ЗША, Гер ма нiя, Лат вiя, Нар ве гiя, Iта лiя, Ка зах стан — 

згу ля юць у Ры зе. Фi нал чэм пi я на ту све ту ад бу дзец ца 

6 чэр ве ня на «Мiнск-Арэ не».

На га да ем, пла не тар нае пер шын ство 2020 го да, 

якое па вiн на бы ло прай сцi ў маi ў Швей ца рыi, бы ло 

ад ме не на з-за пан дэ мii ка ра на вi ру са.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

ЧС-2021ЧС-2021

ЗдарэнніЗдарэнні
Пен сi я не ра шу ка лi 

больш за су ткi
Муж чы ну знай шлi ра та валь нi кi

Дзi ця 
кi ну ла цац ку 

ў вог нi шча 
i атры ма ла апё кi

Ран кам ра та валь нi кам па сту-

пi ла па ве дам лен не пра тое, 

што ў пры ём ны па кой Ель скай 

ра ён най баль нi цы па сту пi ла 

дзi ця з апё ка мi.

Па па пя рэд нiх звест ках МНС, па-

дзеi раз горт ва лi ся на ступ ным чы-

нам. Ма цi ма ло га, якая зна хо дзiц ца з 

тры ма дзець мi ў дэ крэт ным вод пус-

ку, зай ма ла ся гас па дар чы мi ра бо-

та мi, муж у гэ ты час быў на ра бо це. 

Ка ля 18 га дзiн ве ча ра на пя рэ дад нi 

зда рэн ня жан чы на рас па лi ла вог нi-

шча ў ме та лiч ным дыс ку, што зна -

хо дзiц ца ў два ры до ма ўла дан ня, 

i зай шла ў жыт ло.

Пры блiз на праз 15 хвi лiн ма лод-

шае дзi ця вы ра шы ла кi нуць цац ку з 

па лi мер на га ма тэ ры я лу ў вог нi шча, 

пры гэ тым у яго за га рэў ся ру каў 

адзен ня. Гэ та ўба чы ла ста рэй шая 

сяст ра i па бег ла ў ха ту, каб па ве да-

мiць пра зда рэн не ма цi. Тая вы бег ла 

з до ма i пад нес ла дзi ця да ва дзя но га 

кра на, па ту шы ла адзен не, а пас ля 

вы клi ка ла бры га ду хут кай да па мо гi. 

Хлоп чык шпi та лi за ва ны з апё ка мi ў 

цяж кiм ста не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КАБ КАН КУ РЭН ЦЫЯ БЫ ЛА МАЦ НЕЙ ШАЯ
Кан грэс Мiж на род най фе дэ ра цыi ха кея за цвер дзiў пе ра нос тэр мi наў 

пра вя дзен ня чэм пi я на ту све ту 2021 го да, якi прой дзе ў Бе ла ру сi i Лат вii

22 чэр ве ня ў 8.51 ра та валь нi-

кам па сту пi ла па ве дам лен не 

пра тое, што не аб ход на да па-

мо га ў по шу ку ча ла ве ка ка ля 

вёс кi Кор кi Мя дзель ска га ра ё-

 на. Да мес ца по шу каў вы-

еха лi пад раз дзя лен нi МНС, 

у тым лi ку по шу ка ва-вы ра та-

валь ная гру па Рэс пуб лi кан-

ска га атра да спе цы яль на га 

пры зна чэн ня МНС.

У хо дзе вы свят лен ня аб ста вiн 

зда рэн ня бы ло ўста ноў ле на, што 

21 чэр ве ня ка ля 12.00 пен сi я нер, 

якi жы ве ў Кор ках, пай шоў з до-

му ў ляс ны ма сiў i яго мес ца зна-

хо джан не не вя до ма.

У по шу ка вай апе ра цыi бы ло 

за дзей нi ча на ка ля 40 ча ла век: 

ра та валь нi кi МНС (Рэс пуб лi кан-

скi атрад спе цы яль на га пры зна-

чэн ня, аб лас ны атрад i ра ён нае 

пад раз дзя лен не), ра бот нi кi ра ён-

 на га ад дзе ла ўнут ра ных спраў

i мяс цо вае на сель нiц тва. По шу кi 

вя лi ся як на зям лi, так i з па вет ра 

пры да па мо зе квад ра коп та ра.

23 чэр ве ня ў 11.20 звод най 

гру пай у по лi ка ля вёс кi Хо не-

вi чы муж чы на быў зной дзе ны ў 

зня сi ле ным ста не. Ра та валь нi кi 

на квад ра цык ле да ста вi лi пен сi я-

 не ра ў штаб по шу ка ва-вы ра та -

валь ных ра бот, ад куль пе рад алi 

ме ды кам для да лей шай шпi та-

лi за цыi.

Адзiн з мяс цо вых жы ха роў 

па ка заў, што на пя рэ дад нi ка ля 

10 га дзiн ра нi цы на па ля вой да-

ро зе па блi зу Хо не вiч ён су стрэў 

пен сi я не ра. Да дзе ная iн фар ма-

цыя да зво лi ла iс тот на зву зiць 

сек тар для да лей ша га по шу-

ку, па ве дам ляе пад ра бяз нас цi 

МНС. Гэ ты ўчас так быў пра чэ-

са ны пе шы мi гру па мi па ча ты ры 

ча ла ве кi i кi на ла гiч най служ бай, 

а на двух квад ра цык лах пра ве-

ры лi ляс ныя да ро гi. Не ўза ба ве 

бы лi вы яў ле ны сля ды за хо ду ў 

по ле, а паз ней — i сам пен сi я-

нер. У вы нi ку за час ра та валь най 

апе ра цыi по шу ка ва-вы ра та валь-

най гру пай бы ло прой дзе на ка ля 

50 кi ла мет раў у ляс ным ма сi ве i 

па па ля вых да ро гах як у пе шым 

па рад ку, так i з вы ка ры стан нем 

квад ра цык лаў.
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