
10 мая 2014 г. РЭПАРЦЁР

Ус паміны праз слё зыУс паміны праз слё зы  ��

КАБ ЛЮДЗІ НЕ ВЕДАЛІ 
ВАЙНЫ

Па тра ды цыі, на пло шчы Пе ра мо гі ў Віцебску кі раў ні кі 
вобласці  па він ша ва лі га ра джан са свя там. Усе ах вот ныя 
змаг лі азна ё міц ца з ва ен най тэх ні кай, на ве даць вы ста вы пад 
ад кры тым не бам, па гля дзець свя точ ны кан цэрт. А ве ча рам 
над пло шчай Пе ра мо гі спа кой мір на га не ба па ру шы лі зал пы 
фе ер вер ку. Пад час свят ка ван ня ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па-
гу та рыў з ве тэ ра на мі.

— Каб лю дзі ні ко лі не ве да лі вай ны — гэ та са мае вя лі кае маё 
па жа дан не, — ска заў ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най Вік тар Дзям' я на-
віч Ця рэ шчан ка, які жы ве ў па сёл ку Коп ці Ві цеб ска га ра ё на. Яму 
пай шоў 89 год. Ён быў ад ным з іні цы я та раў ства рэн ня ў на се ле ным 
пунк це во ін ска га ме ма ры я ла.

На тэ ры то рыі ме ма ры я ла ёсць танк Т-76, які ў 1995 го дзе быў па до-
ра ны вяс коў цам Мі ніс тэр ствам аба ро ны. Ся род пом ні каў, да якіх мае 
не па срэд нае да чы нен не Вік тар Ця рэ шчан ка — сы ну Ста лі на Яка ву 
Джу гаш ві лі (ён у 1941 го дзе ва я ваў на тэ ры то рыі Ві цеб шчы ны. — Аўт.), 
фран цуз скім лёт чы кам са зна ка мі та га авія цый на га пал ка «Нар ман-
дыя», якія ў 1944 го дзе вы зва ля лі Ві цеб шчы ну. Ле тась у Коп цях па ста-
ві лі пом нік Ге рою Са вец ка га Са ю за Ге ор гію Сця па на ві чу Гры гор' е ву, які 
паў та рыў подз віг Аляк санд ра Мат ро са ва. Шко ла но сіць імя ге роя. Уся го 
на тэ ры то рыі ме ма ры я ла больш за пяць дзя сят пом ні каў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

«Пры ві тан ні» з фрон ту«Пры ві тан ні» з фрон ту  ��

ВЕР НУ ТЫЯ 
З НЕ БЫЦ ЦЯ

У ма гі лёў скай аб лас ной біб лі я тэ цы імя Ле ні на ад кры ла ся вы-
ста ва, дзе мож на ўба чыць фо та і да ку мен ты тых, ка го амаль 70 
га доў лі чы лі знік лы мі без вес так.

Во чы вы хоп лі ва юць з ва ен на га ліс та не каль кі рад коў... Аў тар іх яшчэ 
жы вы. Ён га на рыц ца тым, што ім, аба рон цам, уда ло ся за тры маць на 
Буй ніц кім по лі пад Ма гі лё вам 39 ва ро жых тан каў... Але яго род ным так 
і не па шчас ціць да ча кац ца свай го сы на... Ён знік без вес так, як і ўсе 
тыя, проз ві шчы якіх пе ра лі ча ны ў ліс це.

Але ме на ві та дзя ку ю чы гэ та му па слан ню праз шмат га доў пас ля 
то га лі пень ска га «га ра ча га» дня на Дняп роў скім ру бя жы яны «ўваск-
рэс лі». Знай шлі ся не абы яка выя лю дзі, якія вяр ну лі іх з не быц ця. Адзін 
з раз дзе лаў вы ста вы «Тва ры по шу ку» пры све ча ны ме на ві та тым, чые 
ім ёны бы лі ўста ноў ле ны ў ХХІ ста год дзі.

— Гэ ты мі ма тэ ры я ла мі з на мі па дзя ліў ся Ры гор Пла хат нюк — гіс то-
рык-по шу ка вік з Ва ро не жа, — удак лад няе за гад чы ца ад дзе ла аб лас ной 
біб лі я тэ кі Та ма ра Ка лі ні на. — Ён унук сал да та 388-га пал ка, які пры маў 
удзел у аба ро не Ма гі лё ва. Мы су пра цоў ні ча ем з ім з 2011 го да, і з яго 
да па мо гай фонд біб лі я тэ кі па поў ніў ся рэд кі мі ма тэ ры я ла мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

Па да ру нак ад Ры го ра Пла хат ню ка.

Экс пертЭкс перт  ��

«ТРЫ БУ НЫ БУ ДУЦЬ ПОЎ НЫЯ»
Сва і мі дум ка мі 

і ча кан ня мі 
ад чэм пі я на ту 
са «Звяз дой» 

па дзя ліў ся 
Мі ха іл ЗА ХА РАЎ, 
га лоў ны трэ нер 

ста ліч на га 
«Юнац тва», 

які ў свой час 
двой чы 

ўзна чаль ваў 
збор ную Бе ла ру сі 

па ха кеі.

— Мі ха іл Мі хай ла віч, та кой кан цэнт ра цыі вя ду чых 
збор ных пла не ты ў на шай ста лі цы яшчэ ні ко лі не 
бы ло.

— Без умоў на. Чэм пі я нат све ту па ха кеі — гэ та, най перш, 
вя лі кае свя та для на шай рэс пуб лі кі. І я вель мі ўсце ша ны тым, 
што ме на ві та ха ке іс ты пры вез лі да нас буй ны спар тыў ны фо-
рум. Тры бу ны на ім бу дуць поў ныя. Ка жуць, што і ў гас ці ні цах 
ня ма воль ных ну ма роў. Па доб на га я на ват не ча каў. Ат мас фе ра 
ва кол ха кея вель мі доб рая.

— Якія ў вас пра гно зы на сё лет ні тур нір?
— Я па гу та рыў з ха ке іс та мі на шай збор най: Аляк се ем 

Ка люж ным, бра та мі Кас ці цы ны мі, Мі ха і лам Гра боў скім. 
Яны ма лай цы. У іх доб ры на строй на пя рэ дад ні мат чаў. 
Лі чу, што ў вась мёр ку мац ней шых Бе ла русь па він на па-
тра піць.

— Чэм пі я нат пры ма юць дзве ста ліч ныя ха кей ныя пля-
цоў кі. Якая з іх вам най больш па да ба ец ца?

— Я раз маў ляў з Рэ нэ Фа зэ лем, і ён пры знаў ся, што 
прад стаў ні кі Між на род най ха кей най фе дэ ра цыі за ча ра-
ва ны і «Мінск-Арэ най», і асаб лі ва «Чы жоў ка-Арэ най», 
якую мно гія лі чаць га лоў най ха кей най пля цоў кай Мін ска. 
Спра ва ў тым, што яе бу да ва лі ўжо пас ля «Мінск-Арэ-
ны». І ўсіх тых не да хо паў, якія бы лі ра ней, атры ма ла ся 
па збег нуць.

— Звы чай на на пас ля алім пій скі чэм пі я нат све ту, якім 
з'яў ля ец ца і пер шын ство ў Бе ла ру сі, мно гія збор ныя пры-
яз джа юць без лі да раў.

— Можа і так. Але на гэ та не трэ ба звяр таць ува гу. Я не як 
раз маў ляў са сва ім сяб рам і спы таў у яго: «Ці ве да еш, коль кі 
ха ке іс таў з алім пій скай збор най Шве цыі не пры е дзе ў Мінск?». 
Ён не ве дае. А ці ве да е це, коль кі ўдзель ні каў Гуль няў пры ля це ла 
з Ка на ды? Ні вод на га! Але ўсё роў на ста ды ё ны бу дуць за поў-
не ны. Фін лян дыя, Чэ хія, Шве цыя... Лю дзі пой дуць ме на ві та на 
збор ныя, а не на ім ёны.

— А ці скла лі свой аса біс ты гра фік на вед ван ня гуль няў 
чэм пі я на ту?

— Я бу ду ста рац ца на вед ваць усе мат чы. Мне ці ка ва ўба чыць 
у дзе ян ні ўсе збор ныя. У лю бым вы пад ку ка ман ды ўсе моц ныя. 
Па мя таю, як на пер шын ство све ту ў Ры гу, у 2006 го дзе, Шве-
цыя пры еха ла толь кі з не каль кі мі гуль ца мі алім пій ска га скла ду. 
Ад нак гэ тая збор ная вы гля да ла вель мі доб ра і ў вы ні ку ста ла 
чэм пі ё нам.

— Хто мо жа стаць га лоў най не спа дзя ван кай тур-
ні ру?

— Збор ная Ра сіі. Яе ўзна ча ліў Алег Зна рок, вель мі сур' ёз ны 
трэ нер. Пад яго кі раў ніц твам ка ман да па спе ла плён на па пра ца-
ваць. У яго хлоп цаў вы пра ца ваў ся доб ры ба я вы дух. Мяр кую, 
што Ра сія згу ляе ў фі на ле.

Яд нан не па ка лен няўЯд нан не па ка лен няў  ��

ДА ШЛІ ПАШ ТОЎ КУ ВЕ ТЭ РА НУ
Ка ля 200 хлоп чы каў і дзяў чы нак удзель ні ча лі ў між на род най 
ак цыі «Чы та ем дзе цям пра вай ну», якая прай шла ў дзі ця чых 
біб лі я тэ ках аб лас но га цэнт ра. Уша на ваў шы хві лі най маў чан ня 
па мяць за гі ну лых, яны чы та лі ўго лас кні гі Льва Ка сі ля, Ана то-
ля Мі ця е ва, Сяр гея Аляк се е ва. Свае тво ры пра вай ну дзе цям 
пра чы таў гро дзен скі па эт Вік тар Куд ла чоў.

Тым ча сам у ГрДУ імя Ян кі Ку па лы ад кры ла ся вы ста ва фа та гра фій-
парт рэ таў ве тэ ра наў вай ны, ба буль і дзя ду ляў сту дэн таў і су пра цоў ні каў 
уні вер сі тэ та — з апо ве дам пра іх жыц цё вы шлях. Пра хо дзіў кон курс 
мас тац ка га чы тан ня вер шаў «Сал да там Вя лі кай Пе ра мо гі пры свя ча ец-
ца». Мо ладзь так са ма іні цы я ва ла ак цыю «Па він шуй ве тэ ра на з пе ра мо-
гай» у са цы яль ных сет ках. Ідэя яе ў тым, што кож ны мо жа па кі нуць свой 
ну мар тэ ле фо на і, атры маў шы ад удзель ні каў пра ек та ад рас ве тэ ра на, 
на кі ра ваць яму він ша валь ную паш тоў ку. 

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Тан цу юць усе!Тан цу юць усе!  ��

ВАЛЬС НАД СО ЖАМ
Больш за сто тан ца валь ных пар — пе ра мож цаў кон кур су ся-
род вы пуск ні коў уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі — вы-
ка на лі Май скі вальс І. Лу чан ка пад час ура чыс та га свят ка ван ня 
Дня Пе ра мо гі ў Го ме лі.

У Го мель скай воб лас ці сён ня пра жы ва юць 3,3 ты ся чы ве тэ ра наў Вя-
лі кай Ай чын най вай ны. 40 з іх бы лі за про ша ны на ўра чыс ты пры ём да 
стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма ў го нар Дня Пе ра мо гі. Ула дзі мір 
Двор нік ад зна чыў, што жы ха рам Бе ла ру сі трэ ба ву чыц ца ў ве тэ ра наў 
па тры я тыз му.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

Утерянные страховые полисы ЗСАО «БелИнгострах» добровольного 
страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за 
границу формы 2РН, 2РП, серии ИС № 0490653, № 0494565 считать 
недействительными. УНП 100219645

ОАО «Слуцкий льнозавод» 
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Слуцкий льнозавод».

Дата и время проведения: 21 мая 2014 года в 15.00.
Место проведения: 

г. Слуцк Минской области, ул. Ленина, 300, актовый зал.

Повестка дня:
1. Об утверждении результатов закрытой подписки на акции.
2. Об увеличении уставного фонда Общества.
3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций.
4. О внесении изменений в Устав ОАО «Слуцкий льнозавод».
5. О создании комиссии по жилищным вопросам. Утверждение Положе-

ния по постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, о 
порядке выделения и о порядке продажи заселенных жилых помещений.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45.
Для регистрации акционеров необходимо иметь:
юридическим лицам: руководителям — служебное удостоверение (иной 

подтверждающий документ и паспорт);
иному представителю: доверенность на представление юридического 

лица на собрании акционеров и паспорт;
физическим лицам: паспорт; представителям — доверенность, удосто-

веренную в установленном порядке, и паспорт.
Информация по вопросам повестки собрания предоставляется акционе-

рам ОАО «Слуцкий льнозавод» по месту нахождения ОАО: г. Слуцк, ул. Ле-
нина, 300 с 8.00 до 17.00. 

Телефоны для справок (8 01795) 61526; 61655.

Наблюдательный совет ОАО «Слуцкий льнозавод».УНП 690657228

2014 год ад мет ны не 
толь кі ся мю дзе ся ццю 
га да мі мі ру на на шай 
зям лі. Сё ле та спаў ня-
ец ца сто га доў з та го 
ча су, як па ча ла ся Пер-
шая су свет ная вай на. 
Та ды на вай ну пай шлі 
баць кі і дзя ды тых, ка-
му вы па ла аба ра няць 
Ай чы ну ад фа шысц-
кай на ва лы...

Не па да лёк ад Ві лей кі 
больш за два га ды пра хо-
дзі ла лі нія рус ка-гер ман-
ска га фрон ту. У ле се ка ля вёс кі 
За брод дзе та ды дыс ла цы ра ваў-
ся ла за рэт 29-й пя хот най ды ві зіі 
20-га кор пу са 2-й Рус кай ар міі. 
Ця пер аб ім на па мі на юць мо гіл кі, 
дзе апош ні спа чын знай шлі дзве 
з па ло вай ты ся чы ча ла век. Пэў-
на, яны б знік лі з тва ру зям лі, ка-
лі б ад ра джэн нем па мя ці аб тых 
даў но мі ну лых ча сах не за ня ўся 
мас так Ба рыс Ці то віч. І вось ужо 
ў трыц ца ты раз жы ха ры на ва-

коль ных вё сак і шмат лі кія гос ці 
са Смар го ні, Мін ска, Маск вы і 
ін шых га ра доў ко ліш няй Ра-
сій скай ім пе рыі су стра ка юц ца 
на тых ла за рэт ных мо гіл ках у 
Дзень Пе ра мо гі. Пры яз джа юць 
сю ды кож ны год і ту рыс ты з за-
меж жа, чые прод кі зма га лі ся на 
фран тах Пер шай су свет най сто 
га доў та му. Сё ле та з кан цэрт най 
пра гра май пры бы лі гос ці з Вя лі-
ка бры та ніі.

— У гэ тых ма гі лах па ха ва ны 

па мер лыя ў ла за рэ це ад 
ран і сал да ты, якіх пры во-
зі лі з па лёў ба ёў са Смар-
гон шчы ны, — га во рыць Ба-
рыс Ці то віч. — Мо гіл кі ста лі 
апош нім пры тул кам і для 
тых, хто не пе ра жыў ата-
ку атрут ных га заў і тыф... 
Тут ля жыць вель мі шмат 
юна коў, ка му бу дзе веч на 
па 19-20 га доў. Вось толь кі 
ім ёны мно гіх з іх да гэ туль 
за ста юц ца не вя до мы мі. 
Па куль што з да па мо гай 
роз ных кры ніц уда ло ся 
ідэн ты фі ка ваць уся го дзе-

сяць ча ла век. Але ёсць на дзея, 
што з ця гам ча су гэ тыя бе лыя 
гіс та рыч ныя пля мы ўсё ж пач-
нуць зні каць. Па ха ва ны тут і 
баць кі тых, хто па да рыў нам 69 
га доў та му свя та Пе ра мо гі. Та му 
мы і аб' яд на лі па мі наль ныя ме-
ра пры ем ствы па ах вя рах дзвюх 
су свет ных ка лат неч...

Дзя ку ю чы Ба ры су Ці то ві чу 
ка ля вёс кі Рус кае Ся ло, дзе бы-
лі па ха ва ны во і ны 20-га ар мей-

ска га кор пу са, быў уста ля ва ны 
крыж з вы явай Спа са Не ру кат-
вор на га. У вёс цы Ба раў цы па бу-
да ва на кап ліч ка ў па мяць 80-х 
угод каў за кан чэн ня Пер шай су-
свет най... Мяс цо выя і ра ён ныя 

ўла ды так са ма не за ста юц ца ў 
ба ку ад за ха ван ня па мя ці.

Хрэс ны ход у па мяць за гі ну-
лых амаль ста год дзе та му, які 
ад бы ва ец ца пас ля па ні хі ды, 
пры во дзіць у вёс ку За брод дзе, 

дзе трыц цаць га доў назад з'я ві-
ла ся алея, якую са дзі лі пісь мен-
ні кі, што прай шлі праз ва ен нае 
лі ха лец це. Бы лі ся род іх Алесь 
Ада мо віч і Ва сіль Бы каў... Тут 
уз ве дзе на кап ліч ка-пом нік свя-
тых даб ра вер ных кня зёў Ба ры са 
і Гле ба. Яна ж ад на ча со ва з'яў-
ля ец ца му зе ем Пер шай су свет-
най вай ны. По бач з ёй сё ле та 
быў уста ля ва ны і асве ча ны ка-
мень, на якім вы бі ты ім ёны жы-
ха роў За брод дзя, якія пай шлі 
аба ра няць Ай чы ну пад час рус-
ка-япон скай, Пер шай су свет най 
і Вя лі кай Ай чын най вой наў. У ка-
мен ным мар ты ра ло гу зна чыц ца 
16 проз ві шчаў.

І бы ло б вель мі доб ра, ка лі 
б та кая тра ды цыя ўша на ван ня 
прод каў прый шла ў кож ную бе-
ла рус кую вёс ку. Бо ў тых, хто 
не па мя тае сва ёй мі нуў шчы ны, 
ня ма бу ду чы ні...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та аў та ра.

 Ві лей скі ра ён.

ПА МЯЦЬ — АД НА На Ві лей шчы не алею ў па мяць аб за гі ну лых сал да тах Пер шай су свет най 
і Вя лі кай Ай чын най трыц цаць га доў та му са дзі лі пісь мен ні кі-фран та ві кі

Зда ец ца, на вы ха дзе са стан цыі мет-
ро «Аў та за вод ская» ёсць толь кі адзін да-
лей шы на пра мак — да «Чы жоў ка-Арэ-
ны». Стра ка ты і шум ны на тоўп ад ра зу 
пад каз вае, дзе ў гэ тыя дні ад бы ва ец ца 
га лоў ная спар тыў ная па дзея го да.

На аў то бус ным пры пын ку ўва гу пры-
цяг вае кам па нія хлоп цаў у ад ноль ка вых 
чыр во ных фут бол ках. Адзін з іх аба роч-
ва ец ца. На спі не ба чу бе лы крыж і ра-
зу мею, што пе ра да мной ба лель шчы кі 
збор най Швей ца рыі. Хлоп цы пры еха лі з 
Ла за ны, фран цуз скай част кі аль пій скай 
кра і ны.Та му, акра мя сва ёй збор най, бу-
дуць «хва рэць» за фран цу заў.

— На мат чы Швей ца рыі мы за га дзя 
на бы лі аба не мен ты. А вось на гуль ні 
Фран цыі пла ну ем куп ляць квіт кі ўжо ў 
Мін ску, бо яшчэ адзін аба не мент мы б 
не па цяг ну лі, — усмі ха ец ца Джу лі ян, 
сту дэнт бія ла гіч на га фа куль тэ та.

Раз мяс ці лі ся хлоп цы ў фан-вёс цы. 
Пер шую па ло ву дня да сле да ва лі ра ён і 
вы ву ча лі марш ру ты да ля до вых арэн.

— Вось едзем на «Чы жоў ка-Арэ ну», 
каб па гля дзець, дзе бу дзе вы сту паць 
фран цуз ская збор ная. Доб ра, што ад 
мет ро да бі рац ца не вель мі доў га, — 
пад клю ча ец ца да раз мо вы Ле ні, ад-
на курс нік і ся бар Джу лі я на. — Нас 
здзі ві ла, што ў Мін ску та кі кам пакт ны 
мет ра па лі тэн: уся го толь кі дзве лі ніі. 
За тое для нас гэ та пры выч на, бо ў Ла-

за не па доб ная схе ма мет ро. Гэ та, да-
рэ чы, адзі ны го рад у Швей ца рыі, дзе 
ёсць пад зем ка.

Хлоп цы ка жуць, што па ся лі лі ся ў 
фан-вёс цы на ват не з-за эка но міі — 
так пра сцей ад чуць не ве ра год ную ат-
мас фе ру ха кей на га свя та.

— Учо ра па зна ё мі лі ся з ня мец кі мі 
дзяў ча та мі. Па абя ца лі су пра ва джаць 
іх на пра ця гу ўся го тур ні ру. Але на шы 
збор ныя зна хо дзяц ца ў ад ной гру пе 
— гэ та тро хі ўсклад няе сі ту а цыю, — 
смя ец ца Ле ні.

На пры кан цы Джу лі ян уз гад вае:
— О, мы ж з бе ла ру са мі бу дзем гу-

ляць! Ні чо га аса біс та га, але спа дзя ю-
ся, на шы хлоп цы атры ма юць пе ра мо-
гу. Сё ле та мы бу дзем зма гац ца толь кі 
за «зо ла та»! (На ле таш нім чэм пі я на це 
збор ная Швей ца рыі ў фі на ле са сту пі ла 
шве дам. — Аўт.)

На пля цоў цы пе рад арэ най мі ту сяц ца 
сек' ю ры ці і ва лан цё ры — вы ра ша юць ар-
га ні за цый ныя пы тан ні пе рад су стрэ чай 
фа на таў. По бач раз гар нуў ся са праўд ны 
кір маш. Асаб лі ва шмат ганд лё вых кро-
пак афі цый ных спон са раў чэм пі я на ту. 
Тут жа лет няя ка вяр ня, дзе ба лель шчы кі 
ча ка юць мат чаў сва іх фа ва ры таў. За ад-
ным сто лі кам ад па чы ва юць сла ва кі.

— А яшчэ ка за лі, што больш за ўсіх 
на чэм пі я нат пры е дзе ла ты шоў, — пра-
га вор ваю ўслых, ус па мі на ю чы, што 

ўжо ў го ра дзе ба чы ла сла ва каў.
— Дык ха кей у нас спорт ну мар 

адзін! — па-рус ку, з ма ла пры кмет ным 
ак цэн там звяр та ец ца да мя не адзін са 
сла вац кіх ба лель шчы каў.

— Зу сім як і ў нас, — вет лі ва ад каз-
ваю гос цю.

Мі лан пры ехаў у Мінск ра зам з бра-
там і яго сям' ёй. Кам па нія з шас ці ча-
ла век аран да ва ла трох па ка ёў ку не па-
да лёк ад Ня мі гі.

— Тут вель мі пры го жа, і, да та го 
ж, зруч на да бі рац ца да арэн, — ка жа 
муж чы на. — Вя до ма, ня тан на, але мы 
бы лі га то вы да сур' ёз ных вы дат каў. 
Прый шло ся ўзяць на пра цы не за пла-
на ва ны водпуск, але гэ та та го вар та.

Пы та ю ся, ад куль ка рэн ны сла вак 
так доб ра ве дае рус кую мо ву.

Пяць га доў та му на ад па чын ку ў Іс-
па ніі па зна ё мі лі ся з сям' ёй з Бе ла ру сі. 
Яны з Брэс та. Па сяб ра ва лі, па ча лі пад-
трым лі ваць су вязь і вы ву чы лі рус кую 
мо ву. Да рэ чы, пас ля за вяр шэн ня тур ні-
ру пла ну ем на ве даць сяб роў. Яны абя-
ца лі па ка заць Бе ла веж скую пу шчу.

У ха кей ных пра гно зах ад нос на 
збор най Сла ва кіі Мі лан стры ма ны і 
раз важ лі вы:

— У чвэрць фі нал па він ны вы хо дзіць, 
а да лей бу дзе больш скла да на. Тым не 
менш у нас ёсць квіт кі на фі нал. Спа-
дзя ю ся, ка ман да нас не пад вя дзе.

У МІН СКУ Б'ЕЦ ЦА ХА КЕЙ НАЕ СЭР ЦА!
У Дзень Пе ра мо гі на дзвюх ста ліч ных ля до вых пля цоў ках стар та ваў чэм пі я нат све ту па ха кеі

Учо ра ў Мін ску бы ло па-свя точ на му пры го жа. Цёп лае май скае 

сон ца за лі ва ла ста ліч ныя пра спек ты, па якіх ванд ра ва лі шмат лі-

кія вя сё лыя ба лель шчы кі ў роз на ка ля ро вых ха кей ных сві та рах. 

Сла ва кі, ра сі я не, швей цар цы, чэ хі, шве ды, фі ны... Іх да ро гі вя лі 

ў дзве кроп кі ста лі цы, якія на не каль кі тыд няў, як маг ніт бу дуць 

пры цяг ваць спар тыў ных заў зя та раў. «Мінск-Арэ на» і «Чы жоў ка-

Арэ на» — па ро лі і мес цы су стрэ чы ба лель шчы каў, якія змя ніць 

нель га. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» пе ра да юць з га лоў ных ха кей-

ных кро пак ста лі цы.

ШВЕЙ ЦАР ЦЫ РЫХ ТУ ЮЦ ЦА ДА РЭ ВАН ШУ

Ажы я таж на «Мінск-Арэ-
не», га лоў най пля цоў цы тур-
ні ру, ад чу ваў ся за га дзя. Ра бо-
чыя спя ша лі ся як ма га хут чэй 
уста ля ваць вя лі кую сцэ ну для 
кан цэрт най пра гра мы. Пра-
даў цы на пры лаў ках аку рат на 
рас клад ва лі су ве нір ную пра-
дук цыю, а па тэн цы яль ныя гле-
да чы ча ка лі ка ля кас доў га ча-
ка ныя квіт кі. Што ў та кім ра зе 
ка заць пра жур на ліс таў, якія 
яшчэ ў чац вер аку па ва лі прэс-
цэнтр і па ня бач ных ін тэр нэт-
ка на лах ад праў ля лі з Мін ска 
ў рэ дак цыі рэ парт ажы з трэ ні-
ро вак сва іх збор ных! Але ўсе 
мы ра зам узя тыя бы лі не чым 
ма ле неч кім у па раў на нні з той 
ар ма дай ба лель шчы каў, якая 
вы са дзі ла ся ка ля «Мінск-Арэ-
ны» ўча раш нім ве ча рам. Пер-
шы мі тут мац ней ша га па між 
са бой вы яў ля лі збор ныя Ра сіі 
і Швей ца рыі.

На шых ус ход ніх су се дзяў у 
Мін ску не злі чыць! Асаб лі выя 

пры кме ты — дзяр жаў ныя 
сця гі, шап кі-ву шан кі, ге ор гі-
еў скія стуж кі, май кі з вы явай 
гер ба і над пі са мі «Овечкин», 
«Мал кин» на спі нах, і, без-
умоў на, аў та ма бі лі з ад па-
вед ны мі ну ма ра мі. На пры-
ступ ках «Мінск-Арэ ны» на-
огул су стрэў дзвюх дзяў чат 
у ка кош ні ках і шы ро кіх су-
кен ках. Геа гра фіч нае прад-
стаў ніц тва у ра сі ян так са ма 
ба га тае — ад Ка лі нінг ра да 
да Ан гар ска.

— Нам зда ло ся, што на 
тры бу нах ты ся ча швей цар-
цаў, ас тат нія ба лель шчы кі 
з Ра сіі, — усмі ха ец ца На-
стас ся, дзяў чы на ў чыр во-
най май цы, якая пры ля це ла 
ра зам з сяб роў ка мі з Бла га ве-
шчан ска толь кі на вы хад ныя. 
— Пра вя лі 7 га дзін у па вет ры і 
8 у цяг ні ку. У ва шай ста лі цы мы 
ўпер шы ню. Ад ра зу за ўва жы лі 
ад кры тасць і вет лі васць мяс цо-
вых жы ха роў. Роз ні ца ў гэ тым 

пла не з Ра сі яй ад чу ва ец ца.
У Мінск збор ная Ра сіі пры-

еха ла з ад ной мэ тай — пе ра ма-
гаць. Ня ўдалае вы ступ лен не на 
Алім пі я дзе не па кі дае па да печ-
ным Але га Знар ка ін шых ва ры-
ян таў, каб хоць не як рэ абі лі та-

вац ца пе рад род ны мі гле да ча мі. 
У пер шым пе ры я дзе ра сі я не 
доб ра пры ціс ну лі швей цар цаў 
і ў вы ні ку ад пра ві лі тры шай бы 
ў ва ро ты Ле а нар да Джэ но ні. А 
пасля ўмацавалі сваю перавагу 
яшчэ двума галамі. 
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Замежныя балельшчыкі на мінскіх вуліцах сёння не рэдкасць.

Першая гульня — жорсткая барацьба.

Матэрыялы падрыхтавалі Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ і Та рас ШЧЫ РЫ. Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ, Анатоля КЛЕШЧУКА, Яўгена ПЯСЕЦКАГА.


