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На ХХІ Між на род-
най спе цы я лі за ва най 
вы стаў цы «СМІ ў Бе-
ла ру сі» РУП «Бел-
пош та» пра вя ла ак-
цыю па даб ра чын най 
пад піс цы «Па да ры 
дзі ця ці ра дасць». Кож-
ны ах вот ны меў маг-
чы масць афор міць 
пад піс ку на дзі ця чыя 
га зе ты і ча со пі сы на 
ад рас ма лых, якія вы-
хоў ва юц ца ў дзі ця чых да мах. На сім ва ліч ным дрэ ве да-
бры ні (на здым ку) мож на бы ло вы браць «яб лык», дзе 
па зна ча на імя дзі ця ці, і ад па вед на яго ўзрос ту па да браць 
пе ры я дыч нае вы дан не. Пас ля вы стаў кі дрэ ва пе ра еха ла ў 
бу ды нак Га лоў паш там та, дзе зна хо дзіц ца і ця пер.

Два га ды та-
му на пра цу ў 
ад дзя лен не су-
вя з і  «Пет ры-
каў 2» прый шла 
апе ра тар Але на 
Бобр. Але і гэ та-
га ка рот ка га ча су 
дзяў чы не ха пі ла 
на тое, каб дас-
ка на ла асво іць 
пра фе сію, каб на-
быць не аб ход ны 
во пыт у зно сі нах 

з людзь мі, каб узяць за пра ві ла з ува гай ста віц ца да кож-
на га клі ен та, з ра дас цю да па ма гаць: не ка му — ад пра віць 
па сыл ку, не ка му — вы браць паш тоў кі ці афор міць пад піс ку, 
не ка му — апла ціць па слу гі і по тым пры го жа ўсміх нуц ца на 
сло ва «Дзя куй».
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Ад каз ва ем — у Мін скім 
дзяр жаў ным ка ле джы 
сфе ры аб слу гоў ван ня. 
Ка ман да гэ тай уста но вы 
ста ла най леп шай на Рэс-
пуб лі кан скім кон кур се 
пра фе сій на га май стэр-
ства ся род на ву чэн цаў 
па спе цы яль нас ці «Паш-
то вая су вязь».

Пе ра мо гу ка ле джу (пры-
чым дру гі год за пар) пры-
нес лі чац вёр та курс ні цы Ба-
жэ на Стрэль ская, На стас ся 
Да ніль чык і Ве ра ні ка Га ві на. 
У сва ім да маш нім за дан ні на 
тэ му «Ша ну ем тра ды цыі — 
ства ра ем іна ва цыі» дзяў-
ча ты па ка за лі, якой пош та 

бы ла ра ней, як да стаў ля лі ся 
вес ці ва ен ны мі пісь ма нос ца-
мі і што ча кае га лі ну ў бу-
ду чы ні.

— Мы рас каз ва лі пра тое, 
што бу дзе праз 50—100 га-
доў. Гэ та 3D-друк, ім гнен ная 
да стаў ка ад праў лен няў, кас-
міч ныя ад дзя лен ні, бо пош та 
бу дзе не толь кі на пла не це 
Зям ля, — дзе ліц ца Ба жэ на 
Стрэль ская.

На кон кур се сту дэнт кі 
прад ста ві лі так са ма свой 
ды зайн кас цю ма апе ра та-
ра су вя зі. Дзяў ча ты ха це лі 
ства рыць кам плект, які бу-
дзе зруч ны пры ра бо це і пры 
гэ тым стыль ны. Та му пра па-

на ва лі на ступ ны дрэс-код: 
спад ні ца-мі дзі сі ня га ко ле ру 
з устаў кай з фа ці ну, бе лая 
ка шу ля, ука ро ча ная сва бод-
ная ка мі зэль ка, галь штук з 
эмб ле май Бел пош ты, бе лыя 
туф лі і бе лы ра мень чык.

Дзяў ча ты ад зна ча юць, што 
гэ та пе ра мо га не толь кі іх ка-
ман ды, але і пе да го гаў — Аку-
ліч Але ны, Аку лі ча Аляк санд-
ра і Яр моль чык Свят ла ны.

На пра ця гу ўсіх кур саў 
на ву чан ня сту дэнт кі ак тыў-

на ўдзель ні ча лі ў жыц ці ка ле-
джа. Вы сту па лі, на прык лад, 
на днях ад кры тых дзвя рэй, 
дзе за лу ча лі абі ту ры ен таў 
звя заць сваё жыц цё з пош-
тай. Ба жэ на і Ве ра ні ка пі са-
лі да след чую ра бо ту па тэ ме 
«Фір мен ны стыль як скла-
даль нік брэн дын гу на пры-
кла дзе РУП «Бел пош та» і 
ўдзель ні ча лі з ёй у га рад скім 
кон кур се. А На стас ся ўжо на 
пра ця гу трох га доў уз на чаль-
вае сту дат рад «Су вя зіст».

Ця пер вы пуск ні цы пра-
хо дзяць прак ты ку, кож ная 
ў сва ім ад дзя лен ні. Пра цоў-
ны мі мес ца мі най леп шыя бу-
ду чыя паш таль ё ны за бяс пе-
ча ны: Ве ра ні ку ча ка юць на 
Га лоў паш там це, а Ба жэ на з 
На стас сяй за ста юц ца ў род-
ным ка ле джы — рых та ваць 
са бе зме ну.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by



Афі цый на
Сяр гей ПА ПКОЎ, мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі:

— У су час ных эка на міч ных умо вах пе рад пра фе сій най 
аду ка цы яй ста віц ца за да ча пад рых та ваць кан ку рэн та-
здоль ных спе цы я ліс таў. На ву чаль ныя ўста но вы па він ны 
даць сва ім сту дэн там не толь кі глы бо кія пра фе сій ныя 
ве ды, але і на ву чыць пра ца ваць у ка ман дзе, пла на ваць 
час, умець прэ зен та ваць ін фар ма цыю, зна хо дзіць вый сце 
з кан флікт ных сі ту а цый. Кон курс май стэр ства — зруч ная 
пля цоў ка для аб ме ну во пы там і са ма вы ра жэн ня.

Па куль экс па на таў ня-
шмат: акра мя фо та здым каў, 
штам пы, блан кі, тэх ні ка. Гэ-
тым усім яшчэ ня даў на ка-
рыс та лі ся, але для су час ных 
паш то вых ра бот ні каў, лі чы, 
уча раш ні дзень. Цяпер усюды 
кам п'ю та ры, аў та ма ты ка.

— З 1944 па 1954 год іс-
на ва ла Баб руй ская воб ласць, 
але амаль ні чо га з паш то вых 
экс па на таў гэ та га пе ры я ду 
не за ста ло ся, — ка жа Аляк-
сандр. — Цу дам за ха ва лі ся 
кант роль ныя пя чат кі з над-
пі сам «Баб руй скае аб лас-
ное ўпраў лен не су вя зі». Мы 
збі ра ем ся ства рыць пра цоў-
нае мес ца паш то ва га ра-
бот ні ка ся рэ дзі ны мі ну ла га 
ста год дзя і па ка заць гэ тыя 
ра ры тэ ты. По бач па клас ці 
лі чыль ні кі, па ста віць сур гуч-
ні цу, ва гу паш то вую, ну ма ра-
та ры, якія вы ка рыс тоў ва лі ся 
ў 60—70-я га ды. Ця пер усе 
паш то выя ад праў лен ні ідуць 
са штры ха вым ідэн ты фі ка та-
рам, а ра ней за каз ныя ліс ты 
ну ма ра ва лі ся. І там, дзе бы ло 
шмат клі ен таў, вы ка рыс тоў ва-
лі ся ну ма ра та ры. Для пош ты 

гэ та ўжо гіс то рыя, з якой ці ка-

ва бу дзе па зна ё міц ца на шым 
на вед валь ні кам. А яшчэ яны 
ўба чаць імі та цыі каш тоў ных 
па ке таў, бан дэ ро ляў. На ня-
даў няй вы стаў цы ў Баб руй-
скім края знаў чым му зеі, якая 
бы ла пры све ча на га шэн ню 
кан вер та ў го нар та го, што сё-
ле та Баб руйск — куль тур ная 
ста лі ца, мы ўжо дэ ман стра-
ва лі свае зна ход кі. І па сыл кі, 
апя ча та ныя сур гу чом, вы клі-
ка лі вя лі кую ці ка васць. Лю дзі 
па ча лі ўспа мі наць ма ла досць, 
дзя ліц ца ўра жан ня мі.

Ця пер не іс нуе не толь кі 
Баб руй скай воб лас ці, але і та-
го агуль на га прад пры ем ства 
пош ты і элект ра су вя зі, якое 

бы ло ра ней. Сён ня 
гэ та дзве са ма стой-
ныя служ бы. Але аб 
бы лых ча сах на гад-
вае пра цоў ны сцяг 
1923 го да з чыр во-
на га ак са мі ту з за-
ла той вы шыў кай. 
Ка лісь ці ён на ле жаў 
Баб руй скай акру го-
вай кан то ры су вя зі. А ця пер 
зна хо дзіц ца ў му зей ным кут ку 
га рад ско га вуз ла элект ра су вя-
зі. І паш та ві кі ма раць, каб яго 
пе рад алі ім.

— З гэ тым сця гам на ват 
звя за на ле ген да, — усмі ха-
ец ца Аляк сандр. — Ста рыя 
су пра цоў ні кі рас каз ва лі, што 
сцяг пад час вай ны быў вы-
ве зе ны ў Гер ма нію. На пэў на, 
ней кі не мец не ра за браў ся, 
што ён не во ін скі, а пра цоў ны, 
і пры ха піў у якас ці тра фея. А 
по тым сцяг вяр нуў ся да до му.

Кож ная но вая рэч у ка-
лек цыі ўспры ма ец ца як са-
праўд ная зна ход ка. Дру гое 
паш то вае ад дзя лен не пе-
рад ала элект ра маг ніт ны 
штам пе ля валь ны апа рат. З 
яго да па мо гай ра ней ра біў ся 
ад бі так на кан вер це з па зна-
чэн нем ну ма ра ад дзя лен ня і 
да ты. Да рэ чы, апош ні раз ім 
ка рыс та лі ся ў 1977 го дзе.

Не ча ка ным сюр пры зам 
ста ла пе ра вод ная кні га 40-х 
га доў. Яна знай шла ся ў ме-
та ліч ным сей фе паш то ва га 
ад дзя лен ня су вя зі ў Бро жы. У 
та кіх кні гах фік са ва лі ся пе ра-
вод ныя апе ра цыі з гра шы ма. 
Та ко га ўжо даў но ўруч ную ні-
хто не ро біць. Але кні га ней-
кім цу дам за ха ва ла ся. Пры-
чым у доб рым ста не.

— Ха це лі б неш та знай сці 
з да ва ен ных ча соў, — ка жа 
Аляк сандр. — Пра цу ю чы ў на-
шым ар хі ве, ад ной чы на ткнуў-
ся на эва ку а цый нае па свед-

чан не, якое бы ло вы пі са на ра-
бот ні ку су вя зі 26 чэр ве ня 1941 
го да, на пя рэ дад ні пры хо ду ў 
Баб руйск нем цаў. Не менш 
ці ка вая па пер ка — за ява аб 
пры ёме на пра цу, якая на пі-
са на на ня мец кім да ку мен це.

По шу кі ады ма юць шмат 
ча су, але ін фар ма цыі шмат. 
У ін тэр нэ це мож на знай сці 
ўсё, што ду ша па жа дае. Ёсць 
паш то выя ўста вы 1857 го да 
ў элект рон ным вы гля дзе. Гэ-
та пра ві лы, па якіх пра ца ва лі 
паш то выя слу жа чыя. Ку піць 
ары гі на лы праб ле ма тыч на, 
але мож на раз дру ка ваць ко піі. 
Бу дзе маг чы масць па гар таць 
да ку мент, яко му 150 га доў. А 
яшчэ па гля дзець на паш то вую 
кар ту Мін скай гу бер ні 1821 го-
да, ка лі Баб руйск ува хо дзіў у 
яе склад. Там рас пі са ны ўсе 
паш то выя да ро гі, па зна ча-
ны паш то выя стан цыі. Яшчэ 
адзін ці ка вы да ку мент — гас-
па дар чы ін вен тар Баб руй ска-
га ста рост ва 1639 го да. У ім 
згад ва юц ца ча ты ры га рад скія 
ме шча ні ны, якія пра ца ва лі 
«служ ка мі пут ны мі», або, як 
іх та ды яшчэ на зы ва лі, — «ка-
за ка мі». У ін вен та ры апі са на, 
што ў іх аба вяз кі ўва хо дзі ла 
пе ра сыл ка ліс тоў або гро шай 
з ка ра леў ска га зам ка ў Баб-
руй ску «ку ды іх урад (вы ка-
наў чы ор ган) па шле».

Ці ка васць да сва ёй гіс то-
рыі яшчэ больш згур та ва ла 
паш то вых ра бот ні каў. Пра цэс 
даў но стаў агуль най спра вай. 

Ня даў на на сай це аў кцы ё наў 
ін струк тар па экс плу а та цыі 
Ксе нія Чэ мя жэў ская на бы-
ла Пра ві лы кал гас ных паш-
таль ё наў. Аказ ва ец ца, бы лі 
і та кія: па між ад дзя лен нем 
су вя зі і кал га сам за клю чаў-
ся да га вор. Каш та ва лі гэ тыя 
Пра ві лы ад нос на ня мно га. 
У ад роз нен не ад та го ж ка-
вал ка сур гу чу, за які пра сі-
лі пры клад на 10 руб лёў. За 
свае гро шы тут на бы ва юць 
знач кі на фір мен нае адзен не. 
І ма раць ку піць зна чок удар-
ні ка са цы я ліс тыч най пра цы 
на род на га ка мі са ры я та су-
вя зі. Ад ной чы бы ла та кая 
маг чы масць, але ўзнік лі сум-
нен ні на конт яго ары гі наль-
нас ці. Су пра цоў ні кі пош ты 
ста рэй ша га па ка лен ня ах-
вот на ах вя ру юць ся мей ны мі 
фо та ар хі ва мі. Сва і мі фо та 
па дзя лі ла ся ве тэ ран пра цы, 
якая сён ня ўжо на пен сіі, бы-
лы на мес нік на чаль ні ка вуз ла 
су вя зі Ні на За ха раў на Ці то ва. 
Яшчэ адзін ра бот нік абя цаў 
фо та зды мак сва я ка, які пра-
ца ваў у Баб руй ску ў паш то-
вай кан то ры да рэ ва лю цыі.

— Усё сы хо дзіць, сы хо-
дзяць і лю дзі, — уз ды хае 
Аляк сандр Беб чык. — У кан-
цы 80-х я яшчэ за стаў тых 
ра бот ні каў, якія прый шлі 
пра ца ваць сю ды да вай ны і 
пас ля. Да рэ чы, на да ва ен ных 
фо та вель мі ма ла жан чын. 
Мы знай шлі ста тыс тыч ны 
да вед нік БССР за 1924 год, 
дзе на пі са на, што ў Баб руй-
скай кан то ры су вя зі пра ца ваў 
61 ча ла век і з іх 49 — муж-
чы ны. А ў Па мят най кніж цы 
1878 го да да ец ца спіс ра бот-
ні каў, дзе так са ма ад ны муж-
чы ны. За раз сі ту а цыя цал кам 
пе ра мя ні ла ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zіgulya@zvіazda.by

Фо та з ар хі ва Баб руй ска га 
вуз ла паш то вай су вя зі



З гіс то рыі «слу жак пут ных»
Баб руй скія паш та ві кі збі ра юц ца пра са чыць увесь шлях ста наў лен ня служ бы на пры кла дзе свай го ра ё на

Мяс цо вы му зейМяс цо вы му зей  

Да ня даў ня га ча су пра баб руй скі пе ры яд іс на ван ня 
пош ты ма ла што бы ло вя до ма. Па ча ло ся ўсё з та го, 
што на мес нік на чаль ні ка Баб руй ска га вуз ла паш то вай 
су вя зі Воль га ПЕТ РА ЖЫЦ КАЯ ста ла збі раць у асоб ную 
па пку фо та бы лых су пра цоў ні каў, каб по тым зра біць 
неш та на кшталт па мят на га стэн да. А пасля і ін шых за-
ха пі ла. Ін струк тар па экс плу а та цыі Аляк сандр БЕБ ЧЫК 
так уцяг нуў ся ў гэ ты пра цэс, што ця пер апе люе гіс та-
рыч ны мі фак та мі і тэр мі на мі не горш за са праўд на га 
му зей шчы ка. Пры зна ец ца, што з дзя цін ства быў за хоп-
ле ны гэ тай на ву кай, а та му да фар мі ра ван ня бу ду чых 
паш то вых му зей ных фон даў ад нёс ся з поў най ад каз-
нас цю. Пра ца ваць на пош ту ён прый шоў у 1988 го дзе і 
за стаў той пе ры яд, ка лі яшчэ бы ло фор мен нае адзен-
не — сі нія шта ны, спад ні цы, пін жа кі з фір мен ны мі гу-
зі ка мі. Пас ля рас па ду Са ю за фор му ад мя ні лі, а за мест 
ла га ты па ў вы гля дзе ма лан кі з'я віў ся ра жок. 
Зда ва ла ся б, зу сім ма ла ча су прай шло, але 
сён ня знай сці тую фор му ўжо праб ле ма.

АПЕ РА ТА РЫ КАС МІЧ НЫХ АД ДЗЯ ЛЕН НЯЎ
Дзе ву чац ца най леп шыя бу ду чыя паш таль ё ны?

Год ная зме наГод ная зме на  
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«Ма рым ства рыць пра цоў нае мес ца ся рэ дзі ны мі ну ла га 
ста год дзя».

Ле ген дар ны сцяг.Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б
У Ж

АН
.

З УВА ГАЙ З УВА ГАЙ 
ДА ЎСІХДА ЎСІХ


