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ПАЛЯЎНIЧЫЯ,
УНОСЬЦЕ ПРАПАНОВЫ

 Вяртаемся да надрукаванага

«МУЗЕЙ ВЯЛIКАЙ АЙЧЫННАЙ»
Артыкул «Музей Вялiкай Айчыннай», апублiкаваны ў газеце «Звязда» 08.05.2012, разгледжаны
ва УП «УКБ Мiнгарвыканкама».
Адносна ўзнятых пытанняў у частцы праектавання новага будынка дэпазiтарыя iнфармуем.
У цяперашнi час ПКУП «Мiнскпраект» праектуе
адмiнiстрацыйна-гаспадарчы блок з дэпазiтарыем музея Вялiкай Айчыннай вайны ў раёне вул.
1-е Кальцо — вул. Цiмiразева. Тэхнiка-эканамiчныя паказчыкi аб'екта наступныя:
— агульная плошча адмiнiстрацыйна-гаспадарчага блока — 5050 кв.м, у якiм будуць працаваць
200—250 чалавек;
— плошча фондасховiшча — 6790 кв.м;
— рэстаўрацыйных майстэрняў — 2010 кв.м.
Праектныя рашэннi прадугледжваюць аптымальныя ўмовы па захаваннi ўнiкальных экспанатаў, а таксама сучасныя майстэрнi па iх рэстаўрацыi i аднаўленнi.
Рэалiзацыя гэтага праекта дасць магчымасць
атрымаць сучасны комплекс, якi дазволiць аднаўляць унiкальныя рарытэты як музея ВАВ, так i iншых музеяў Рэспублiкi Беларусь.
Тэрмiны будаўнiцтва будуць вызначацца з улiкам
каштарыснага кошту аб'екта, нарматыўнай працягласцi будаўнiцтва i наяўнасцi фiнансавання.
Праектныя работы плануецца завяршыць у гэтым годзе.
Л. ПРАЦЬКО, намеснiк дырэктара
камунальнага ўнiтарнага прадпрыемства
«Упраўленне капiтальнага будаўнiцтва
Мiнгарвыканкама».

  
Мiнiстэрствам культуры разгледжаны артыкул
«Музей Вялiкай Айчыннай», якi быў надрукаваны
ў газеце «Звязда» 08.05.2012. Па вынiках разгляду
паведамляем наступнае.
Канцэпцыя экспазiцыi Беларускага дзяржаўнага
музея гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны i яе мастацкае рашэнне разгледжаны i ўхвалены Рэспублiканскай навукова-метадычнай радай па пытаннях
музейнай справы. Музей рыхтуе заданне на стварэнне экспазiцыi для аб'яўлення конкурсу.
Узвядзенне новага будынка музея i стварэнне
экспазiцыi ў iм вядзецца ў адпаведнасцi з распрацаванымi графiкамi ў цесным узаемадзеяннi Мiнiстэрства культуры i музея з Мiнскiм гарвыканкамам,
якi з'яўляецца заказчыкам аб'екта.
Пытанне аб перамяшчэннi калекцый музея з будынка па пр. Незалежнасцi, 25а ў iншы будынак, а
таксама будаўнiцтва дэпазiтарыя прапрацоўваецца
Мiнскiм гарвыканкамам сумесна з Мiнiстэрствам
культуры. Пры прыняццi канчатковага рашэння
будуць улiчаны патрабаваннi заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб музеях i Музейным фондзе
Рэспублiкi Беларусь у частцы забеспячэння захаванасцi музейных прадметаў.
Т. СТРУЖЭЦКI, намеснiк мiнiстра культуры
Рэспублiкi Беларусь.
АД РЭДАКЦЫI. Праблемныя пытаннi адносна
перспектыў Беларускага дзяржаўнага музея
гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны газета «Звязда» будзе трымаць на кантролi



ВЕТЭРАНЫ ЗАНЕПАКОЕНЫ
Ве тэ ра наў вай ны і пра цы
Партызанскай раённай арганізацыі г. Мінска вельмі ўстрывожыў артыкул у газеце «Звязда»,
апублікаваны 8 мая 2012 года,
— «Музей Вялікай Айчыннай».
Мы з вялікай цікавасцю назіра ем за будаў ніц твам но ва га
будынка для музея, унеслі пасільны фінансавы ўклад у гэтую
сапраўды народную будоўлю і з
нецярплівасцю чакаем адкрыцця экспазіцый.
З музеем гіс торыі Вялікай
Айчыннай вайны мы супрацоўнічаем даўно, праводзілі шмат
сумесных мерапрыемстваў, прысвечаных выхаванню моладзі ў
духу любові да сваёй Радзімы,
гонару за справы сваіх гераічных продкаў. Імкнёмся, каб маладое пакаленне даведвалася
гістарычную праўду аб Вялікай
Айчыннай вайне па праўдзівых
дакументах таго часу, а не па
кнігах фальсіфікатараў гісторыі.
І тут галоўная наша зброя — зафіксаваны ў дакументах музея
ўклад беларускага народа ў выратаванне свету ад фашысцкай
чумы. Дакументы пра зверствы

Сёлета спаўняецца
590 гадоў,
як у Новагародку браў
свой чацвёрты шлюб
70-гадовы кароль
польскі
і найвышэйшы князь
літоўскі Ягайла
з 17-гадовай
князёўнай
Соф'яй Гальшанскай.
Ча сам гіс то ры кі лю бяць
звяр тац ца не толь кі да не вядо мых фак таў, каб вы ка заць
свой пункт погляду, а нават да
ўжо вя до мых. Да ты чыць гэ та
і гіс тарычных дат. У абсалютнай большасці публікацый пра
Ягайлу годам яго нараджэння
называецца 1351 альбо 1352.
Гэта засведчылі як нашыя, так
і замежныя даследчыкі. Аднак
апошнім часам у польскай навуковай літаратуры сустракаецца іншая дата, і звязана гэта
акурат са шлюбаваннем караля
польскага ў Новагародку. Гаворыц ца, праўда, без спа сы лак
на ад па вед ныя да ку мен ты,
што 60-га до вы, а не 70-га довы Ягайла браў шлюб з Соф'яй
Гальшанскай. Ну, ды хай сабе:
мо ў спрэчцы і сапраўды народзіцца ісціна.
Штосьці падобнае і з датай
шлю ба ван ня. У гіс та рыч ных
кры ні цах на зы ва юц ца дзве:
4 і 24 лю та га 1422 го да. Паколь кі боль шасць свед чан няў
за 24 лю та га, то і я такса ма
пры трым лі ваў ся гэ тай да ты,
ка лі пі саў ра ман «Ка ра ле ва
не здрадж ва ла ка ра лю, альбо Ка ра леўскае шлю ба ван не
ў Новагародку». Такім чынам,
сёлета спаўняецца 590 гадоў,
як гальшанская княжна Соф'я
— сярэдняя з трох дочак князя
Андрэя Іванавіча Гальшанскага і Аляксандры Дзмітрыеўны
з ро ду Друц кіх — па бра ла ся
шлю бам з ка ра лём поль скім
Ягайлам і неўзабаве стала каралевай польскай, далучылася
да грона еўрапейскіх уладных
дамоў.
Шлюб гэты адбываўся ў нашым сён няш нім На ва груд ку
амаль праз 200 гадоў пасля таго, як горад з'яўляўся рэзідэнцыяй вялікага князя літоўскага і
першага караля Вялікага Княст-

фашыстаў, гераізм і самаадданасць народа пачалі збірацца з
1942 года ў партызанскіх атрадах, падпольных групах, іх усімі
шляхамі стараліся адправіць на
«Вялікую зямлю» для праўдзівага
адлюстравання падзей тых дзён і
захавання на будучыя часы.
Аднак тое, што толькі 10%
фондаў музея плануецца перавесці ў новы будынак, выклікае
цалкам абгрунтаваную трывогу. Выклікае непакой, што фондасховішча толькі праектуецца
і будзе размешчана далёка ад
музея. Чаму яно праектавалася
не ў першую чаргу, а пакіну та
на далёкія тэрміны? Што гэта:
звычайная неразважнасць або,
як сцвярджаюць чуткі, якія распаўсюджваюцца ў народзе, —
спланаваная акцыя, якая будзе
садзейнічаць страце шэрагу дакументальных матэрыялаў?
Мы былі ўпэўнены, што ў новым будынку музея будуць не
толькі аформлены экспазіцыі па
сучасных музейных тэхналогіях,
але і створаны належныя ўмовы
для захавання яго ўнікальных
экспанатаў, аналагаў якім няма

ні ў ад ным му зеі све ту. Ве тэраны лічаць недапушчальным
нават кароткатэрміновае захоўванне фондаў у непрыстасаваных па мяш кан нях. Гэ та можа
ства рыць па гро зу пса ван ня і
страты каштоўнасцяў, якія там
захоўваюцца.
Жывых захавальнікаў памяці
пра вайну застаецца з кожным
годам усё менш, а колькасць
ахвотных адабраць у нас Перамогу, перагледзець вынікі вайны
множыцца. Для ветэранаў, якія
засталіся ў жывых, застаецца ў
сіле наказ: зрабіць усё, каб памяць пра подзвігі народа не загасла ў вяках.
Мы вельмі просім рэдакцыю
«Звязды» з мэтай захавання бясцэнных фондаў музея ўзяць пад
кантроль планамерны пераезд
каштоўнасцяў фондасховішча ў
новы будынак музея, які будуецца, і спадзяёмся, што памяць пра
народны подзвіг будзе захавана
для нашчадкаў.
Па даручэнні ветэранаў
Партызанскага раёна г. Мінска
Р.С. РАМАНОЎСКАЯ,
старшыня савета ветэранаў.

Мiнiстэрства лясной гаспадаркi разам з зацiкаўленымi дзяржаўнымi i грамадскiмi арганiзацыямi вядзе работу па ўнясеннi
змяненняў i дапаўненняў ва Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь №580 «Аб некаторых мерах па павышэннi эфектыўнасцi
вядзення паляўнiчай гаспадаркi i рыбагаспадарчай дзейнасцi,
удасканальваннi дзяржаўнага кiравання iмi».
Дапаўненнi i змяненнi датычацца «Правiлаў вядзення паляўнiчай гаспадаркi i палявання». Таму мiнiс тэрства заклiкае i паляў нi чыя гас па дар кi, i па ляў нi чых уно сiць свае пра па но вы па
гэтым пытаннi. Да 20 чэрвеня iх можна накiраваць у Мiнлясгас
спецыялiс там па электронных адрасах: zubko@ministry.mlh.by;
shastakou@ministry.mlh.by. Таксама неабыякавыя i зацiкаўленыя
грамадзяне i юрасобы могуць выказаць свае заўвагi i прапановы
па тэлефоне 8 (017) 200 49 61.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Минского районного потребительского общества (продавец)

«...АЛЕ ЁН НЕ ЛОМIЦЦА!»
— Рыхтуй санi летам, а кошыкi... круглы год,
— смяецца Iван Васiльевiч Васiлевiч з вёскi Гарэнiчы, заканчваючы плесцi чарговы «твор».
Гэтай справай ён стаў займацца гадоў трынац цаць таму, пас ля таго, як стаў iнвалi дам.
«Колькi чаго наплёў» — ужо i не ўспомнiць.
А вось пра тое, што яго вырабы слу жаць не
толькi зем ля кам-бярэ зiнцам, але i ўкраiн цам
ды ра сiя нам, га ворыць з гонарам. Бо яно ж i
са праўды — абы-што за блiз кi свет ча лавек
не па вя зе.
Нарыхтоўваць лазу Iвану Васiльевiчу дапамагаюць сямейнiкi. Яны ж, гледзячы на яго спрытныя рухi, бывае, таксама спрабуюць нешта зра-

бiць. Але да поспехаў майстра iм далёка. Гэта ў
яго, калi iншай работы няма, за месяц выходзiць
каля 25 кашоў. I ў хаце яны доўга не ляжаць.
— Iван — сапраўдны гаспадар! — не нарадуецца на яго жонка. — Сам падлогу ў доме пераслаў, сам дровы пiлуе i коле, а ўжо пляце...
Некалькi яго прыгожых вырабаў з лазы старшыня Бярэзiнскага раённага таварыства iнвалiдаў Нiна Мацвееўна Бурко прывезла калiсь на
прэзентацыю «Звязды». Тады ж зазначыла, што
Iван Васiльевiч i сам нiбы тая лаза: лёс гне, гняце
яго, але ж ён не ломiцца!
Марына БЕГУНКОВА, фота аўтара.
Бярэзiнскi раён.

ДА БЯДЫ ДАВЁЎ ХАЛАДЗІЛЬНІК
У Смаргоні работнікі МНС на пажары выратавалі
пажылую жанчыну. Папярэдняя прычына здарэння —
кароткае замыканне электраправодкі
халадзільніка.
— Бы ло амаль шэсць га- дымахоўнай службы, «прабіўдзін рані цы, ка лі паступіў вы- шыся« праз шчыльнае задымклік на пажар драўляна га до- лен не ў доме, гаспады ня без
ма па вуліцы Першамайскай. пры том нас ці ля жала на падЗваніла суседка. Калі ў жылы лозе каля ложка, — расказалі
па кой па тра пі ла звя но га за- ў Мі ніс тэрстве па надзвы чай-

АД УСПЫШКI ПАРОЎ ЗАГАРЭЛАСЯ АДЗЕННЕ
У Мiнску з-за неасцярожнасцi пры абыходжаннi з растваральнiкам атрымала апёкi маладая жанчына.
У кухнi кватэры жылога дома па вулiцы Убарэвiча адбылася
ўспышка лёгкаўзгаральнай вадкасцi — хутчэй за ўсё, растваральнiку, мяркуюць спецыялiсты МНС. Жыллё належыць непрацуючаму мужчыне 1973 года нараджэння, iнвалiду другой
групы па апорна-рухальным апараце. Суседзi характарызуюць
гаспадара кватэры адмоўна: той, у прыватнасцi, злоўжывае
спiртным. У вынiку ўспышкi лёгкаўзгаральнай вадкасцi загарэлася адзенне на знаёмай гаспадара жылля. Яна атрымала
тэрмiчныя апёкi рук i ног першай-трэцяй ступеняў. У кватэры
пашкоджана мэбля і сцены.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗАГАДКІ АДНАГО
ВЯНЧАННЯ
ва Літоўскага Міндоўга. 24 лютага 1422 года ў гэтым ужо не
столь ным го ра дзе са бра ла ся
столькі высокапасаднага люду
з Княства і Каралеўства Польскага, што можна было падумаць: гіс торыя робіць кругабег
і да Но ва га род ка вяр та ец ца
бы лая ста ліч ная ве ліч насць і
значнасць. Ведама, такая непраўдападобная вестка агучыла ўсё наваколле — ад Вільні
ажно да Кракава: тут задумаў
браць свой чацвёрты шлюб сам
кароль польскі і найвышэйшы
князь літоўскі Ягайла. Гэта ён,
калі быў толькі вялікім князем
літоўскім і сваёй рэзідэнцыяй
меў Крэўскі за мак, пры маў у
1385 го дзе вы со ка па сад ную
дэле га цыю з поль скай ста ліцы. Польская шляхта прыехала
ў далёкія землі, каб запрасіць
Ягай лу стаць ка ра лём. А каб
прэтэндэнт не адмовіўся, прапанавалі 33-гадоваму вялікаму
князю за жонку найпрыгажэйшую ў Еўропе 12-гадовую каралеву польскую Ядвігу. Шчаслівы Ягайла пераехаў у Кракаў,
стаў жыць у каралеўскім Вавелі
і спадзявацца на сына-спадчынніка, каб можна было законным
чынам перадаць уладу.
Ды не спры яў Ягай лу лёс.
Яд ві га на ра дзі ла дач ку, якая
не пражыла і месяца, а адразу
за ёй памерла і сама 25-гадовая Яд ві га. Аўда ве лы ка роль
яшчэ двойчы намагаўся выпрабаваць лёс. 29 студзеня 1402
го да ён па браўся шлю бам з
21-га до вай ня мкі няй Ган най
Цы лей скай — дач кой гра фа
Цыліі Вільгельма. Ганна нарадзіла яму дачку, якую назвалі
Яд ві гай. Але па спад чын ным
праве каралём мог стаць толькі сын, а не дачка. А 21 сакавіка 1416 года другая Ягайлава
жонка адышла ў лепшы свет.
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Мінула каля года, і кароль мусіў
жаніцца трэці раз. На гэты раз
ён выбраў «простую польку» —
уда ву пасля двух му жоў Эльжбе ту Гра ноў скую-Пі лец кую.
Яна мела дзяцей ад ранейшых
шлю баў. Ад нак ад шлю бу з
Ягайлам дзетак не было. І зноў
злы лёс не пашкадаваў Ягайлу.
Праз тры гады сумеснага жыцця Эльжбеты не стала. На вачах усіх падданых знікала мара
Ягайлы мець спадчыннікаў, каб
не выпусціць каралеўскі жэзл у
чу жыя рукі.
Ад нак не та кі быў крэў скі
выхаванец, каб складваць рукі
і паддавацца лёсу. Ён задумаў
ажа ніц ца чац вёр ты раз. Ды не
прос та ўзяць чар го вы шлюб,
а зра біць так, каб і лёс падпа рад каваць са бе, і ўсім даказаць, што вяліка літоўскія гаспа да ры могуць быць здатнымі
ва ўсіх справах. І ся мі дзеся ціга до вы Ягай ла па пра сіў свайго па плеч ні ка, вя лі ка га кня зя
лі тоўска га Ві таў та па сва таць
яму сям нац ца ці га до вую гальшанскую князёўну Соф'ю, якая
та ды жы ла ў свай го дзядзь кі
Ся мё на Дзмітры е віча Друцкага, бо яе баць ка па мёр, ка лі
Соф'і было ўсяго 5 гадкоў. Аднак на той час вель мі піль на
сачылі за захаваннем звычаяў
і трады цый. Мен шая сяст ра не
магла пайсці замуж раней за
ста рэй шую. А ста рэй шую Васі лісу не хацеў браць Ягайла.
Каб задаволіць каралеўскі капрыз, да вя ло ся ху цень ка знайсці жані ха Ва сілі се.
Але і гэта не ўсе з прыдумак
Ягайлы. Выбі ра ю чы жон ку са
сваіх ліцвінскіх, то бок беларускіх зямель, ён спадзяваўся, што
яна адвядзе караля ад бяздзетнасці. А каб гэты спадзеў стаў
мац ней шым і больш на дзейным, Ягайла вырашыў пабрацца шлюбам не ў стольным польскім Кракаве, а ў былой сталіцы
Вя лі ка га Княст ва Лі тоўска га,
якая і яго самога выправіла ў
каралеўскую дарогу, надзейна
паставіла на крыло.
Вось і прыехаў ён з вялікай
світай у заснежаны Новагародак, каб тут, на сваёй ліцвінскай, лічы, беларускай, зямлі
па брац ца шлю бам з дач кой

галь шан ска га кня зя Анд рэя,
таксама ліцвінкай. Пра тую памят ную па дзею да гэ туль усім
наведнікам Навагрудка нагадвае памятная дошка ў Фарным
касцёле, калісьці збудаваным
Вітаў там Вялікім, пастаўленая
ў 1920-я гады (на польскай мове): «У гэтай святыні ў 1422 годзе Уладзіслаў Ягайла, кароль
польскі і вялікі князь літоўскі,
браў шлюб з Соф'яй, княжной
гальшанскай, будучай маткай
каралёў польскіх Уладзіслава
Варненьчыка і Казіміра Ягелончыка. Кароль Казімір Ягелончык быў бацькам св. Казіміра і
каралёў польскіх Яна Ольбрахта, Аляксанд ра, Жы гі мон та І,
а таксама Уладзіслава, караля
венгерскага і чэшскага, і Фрыдэ ры ка, кар ды на ла кас цё ла
рымскага, прымаса Польшчы,
дзе дам Жы гі мон та Аў гус та,
апош ня га з ды нас тыі Яге лонаў, якія на вышэйшую ступень
магутнасці і славы ўзнеслі Каралеўства Польскае і Вялікае
Княства Літоўскае».
Так гальшанская князёўна
Соф'я стала не толькі каралевай
польскай, але і маці каралёў, як
называлі яе сучаснікі і пісьменнікі. Хіба ж не праўда? Зірніце яшчэ
раз на пералік імёнаў і прозвішчаў, што на навагрудскай памятнай дошцы. Бачыце, колькі
там розназямельных каралёў?
І ўсе — ад Ягайлы і Соф'і Гальшанскай, выхаванцаў нашай, тутэйшай зямлі. Кажуць, што і дагэтуль у Еўропе няма ніводнага
высокаўладнага дома, які ў сваёй
спадчыннай гісторыі не меў бы
Ягайлавых і Соф'іных каранёў.
Вось так шырока разгарнулася адна з магутных еўрапейскіх ды нас тый пас ля ўда ла га
шлю ба ван ня ў Но ва га род ку.
Ка ра леўская (поль ская, венгер ская і чэш ская) ды нас тыя
Ягелонаў-Ягайлавічаў, адгаліна ван не Ге ды мі на ві чаў па навала ў сярэднявечнай Еўропе
з 1377 да 1572 года. Новагарод скае шлю ба ван не амаль
два стагоддзі ўплывала на ход
еўрапейскай палітыкі.
Хоць, што праўда, і з Соф'яй
Гальшанскай у Ягайлы жыццё
не бы ло бясхмар ным. Пас ля
нараджэння першынца Уладзі-

слава яе абвінавацілі ў здрадзе
му жу, схапілі рыцараў, якія нібыта часцей за іншых наведвалі ложніцу (спальню) каралевы.
Катавалі, дапытвалі. Ды адзін
з іх — вось дзе сапраўднае рыцарства! — Генрык з Рогава і
пад прымусам не мог паклёпнічаць. Ён цвёрда стаяў на сваім: «Каралева не здраджвала
каралю!» І даказаў, і апраўдалі
Соф'ю. І на ра дзі ла яна яшчэ
двух сыноў, адзін з якіх неўзабаве памёр, а трэці Казімір (які
называўся таксама Андрэем —
у гонар свайго дзеда і Соф'інага бацькі Андрэя Гальшанскага)
меў 13 дзяцей.
Вось такое яно — новагародскае шлюбаванне Ягайлы і Соф'і
Гальшанскай.
Але чаму менавіта ў Новагародку, які з 1415 года быў рэзідэнцыяй праваслаўнага мітрапаліта Вялікага Княства Літоўскага,
шлюбаваўся ў 1422 годзе католік
кароль польскі, калі ўсе ранейшыя ягоныя шлюбы адбываліся
ў Кракаве? Чаму трэба было незлічонай колькасці гасцей, вяльмож і дваровых людзей ехаць за
блізкі свет — у нейкі недасяжны
Новагародак, калі ўсе зручнасці
і шляхецкі шык панавалі ў Кракаўскім Вавелі? Чаму наогул кароль выбраў нікому не вядомую
Соф'ю з Гальшан, якую пасля
ганарлівая польская шляхта назаве трохі здзекліва Сонкай?
Усе гэтыя пытанні хвалявалі
мяне, калі задумваўся я пра нашу даўнюю агульную гісторыю,
калі карцела нешта напісаць пра
той далёкі, але вызначальны для
нашай зямлі час. Пошук адказаў
і прывёў да стварэння рамана
«Каралева не здраджвала каралю, або Каралеўскае шлюбаванне ў Новагародку», першая
частка якога — мастацкі твор,
а другая — персаналіі, гарады,
краіны, шмат у чым новая, «ачалавечаная», храналогія таго часу і тых падзей, якую я назваў
«Ягайлаў часапіс».
Калі ж і вас зацікавілі ўсе гэтыя і шмат якія іншыя «чаму?»,
тады запрашаю да агульнага
роздуму над нашай далёкай,
але не прыцьмелай гісторыяй:
будзем разам шукаць адказы.
Анатоль БУТЭВІЧ.

ных сітуацыях. — Пацярпелую
з апёкам лёгкіх і атручэннем
пра дук та мі га рэн ня да ставі лі ў баль ні цу. Стан пен сі янер кі 1940 го да на ра джэн ня
быў цяжкі... У выніку пажа ру
зга рэў хала дзіль нік «Мінск».
Част ко ва па шко джа на пе ракрыццё.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже здания магазина, об. пл. 128,5 кв.м,
инвентарный номер 600/С-105006, расположенного по адресу:
Минский район, Крупицкий с/с, д. Закружка.
Начальная цена с НДС – 227 874 000 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,1217 га
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования).
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами
РБ на р/с № 3012108260016; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в евро
(EUR) – 3012108260032; в долларах США (USD) – 3012108260029;
в российских рублях (RUB) – 3012108260045; в ЦБУ № 701 ОАО
«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
оговорен в условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущее извещение о проведении торгов
опубликовано в газете «Звязда» от 15.11.2011.
Аукцион состоится 26.06.2012 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 22.06.2012 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.

 Ліставанне
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ВЫКЛАЯ справа: чытачы пішуць у рэдакцыю (пытаюцца, скардзяцца, просяць дапамогі, дзеляцца думкамі, вершамі,
байкамі), мы — пішам ім. Як правіла, асабіста. Кшталту: «Добрых дзён Вам, шаноўны
(альбо шаноўная)...». Аднак бываюць выключэнні — бываюць пытанні, якія — дакладна ведаеш — хвалююць не толькі таго,
хто піша. Таму адказы на іх — праз газету і
ў звычным парадку: ліст у рэдакцыю, ліст
з рэдакцыі.
Такім чынам...

Слова ёсць і будзе!
Наша сям'я цягам некалькіх гадоў пастаянна
чытае «Звязду». Аднак мае пытанне наконт назвы. У беларускай мове няма слова звязда. Ёсць
зорка. Значыць, і газета павінна называцца так. Ці
мы памыляемся? Спадзяёмся атрымаць адказ.
Эдуард ЖОЛУД, г. Мінск
На гэтае пытанне мы адказвалі не раз. Але ж
калі ёсць патрэба, то разам з новымі падпісчыкамі,
разам з тымі, хто прапусціў гэтую інфармацыю,
пагартаем «Беларускую энцыклапедыю» (Мінск,
1998 г., т. 7). Паводле яе, «Звязда» — гэта, папершае, штодзённая грамадска-палітычная газета, якая выходзіць з 1917-га года... А па другое
— атрыбут каляднай абраднасці, рухомая шматпрамянёвая асветленая знутры зорка на кіі, з якой
хадзілі так званыя звездары...
Далей у энцыклапедыі ідзе досыць падрабязны
расказ пра тое, з чаго і як гэты атрыбут рабіўся,
чым упрыгожваўся, а таксама фатаграфія хлопчыка (здымак зроблены ў 40-я гады) з вёскі Капылы
Камянецкага раёна з гатовым вырабам.
Звычай жа нашэння звязды, як паведамляецца ў артыкуле, быў пашыраны да 20-30-х гадоў.
Само сабой — мінулага стагоддзя.
Але і ў гэтым, дваццаць першым, падчас Каляд
звёзды, як сімвал сонца, па-ранейшаму «запальваюцца» — нават у Мінску! Ахвотныя пераапранаюцца ў «мядзведзя«, «казу» і «жорава«, ходзяць
па кватэрах і офісах — віншуюць гаспадароў і
сваіх дзелавых партнёраў, спяваюць жартоўныя
песні, частуюцца, варожаць, як продкі, гуляюць у
«Яшчара» і «Жаніцьбу Цярэшкі»...
Усё гэта не так часта цяпер? На жаль... Але ж
ёсць і, спадзяёмся, будзе, калі мы захаваем памяць, калі мы самі, па магчымасці, будзем адраджаць традыцыю. А следам — і слова звязда.
Яно, як пераканаліся, мове нашых продкаў было. Яно ёсць. І, хочацца верыць, будзе!

Кожны выбірае па сабе...
Дзясяткі разоў дасылаў вам карткі на розыгрыш прызоў, спадзяваўся на выйгрыш. І ўсё марна. Таму я вырашыў: газету яшчэ выпісваць буду,
а вось удзельнічаць у так званых розыгрышах
— ужо не. Бо яно ж калі і пашчасціць на нейкую
дробязь, дык потым заедзь па яе ў Мінск, забяры...
Сабе даражэй атрымаецца.
А. П., г. Бабруйск.
Як сведчыць рэдакцыйная пошта, пастаянна
выпісваць газету — яшчэ не значыць яе... чытаць.
Прынамсі, на старонках «Звязды» не раз і не два
падрабязна распавядалася, як праходзяць розыгрышы, хто (у тым ліку з людзей старонніх) прымае
ўдзел... Пастаянна паведамлялася, у які дзень гэтае
мерапрыемства ладзіцца, каб ахвотныя маглі стаць
сведкамі — прыехаць. І яны, трэба сказаць, прыязджалі, нават здалёк.
Пасля розыгрышаў таксама (і зноў жа пастаянна) пішам, што прызы, як правіла, дастаўляем,
развозім...
Вядома ж, тым, каму ўсміхнулася ўдача...
Крыўдна, што яна не ўсміхаецца? Напэўна. Але
ж чалавек пры гэтым не купляў латарэйных білетаў, не траціў дадатковых грошай (хіба на канверт). Ён выпісвае газету і атрымлівае яе.
А ўжо нешта звыш... Анекдот, як кажуць, у тэму: дзядзька адзін пра ўдачу марыў. І не проста,
а кленчыў пад абразамі і прасіў: «Божухна, дапамажы мне выйграць прыз у звяздоўскай латарэі!»
Назаўтра зноў: «Божухна, дапамажы мне выйграць...» І на паслязаўтра — тое ж... Збрыдзеў ён
Богу! І той азваўся, сказаў: «Мужык. Дык дапамажы ж і ты мне: выпішы хоць адзін раз гэтую газету,
дашлі ў рэдакцыю картку...».

Адкуль выснова: у таго, хто выпісвае газету і
дасылае картку, шансы на выйгрыш ёсць. У таго,
хто не — няма. Кожны выбірае...

Не адзін Гаўрыла
ў Полацку
У тлумачальным слоўніку беларускай мовы
ёсць словы блага, благі. Абодва яны — з негатыўным сэнсам. Разам з тым, благаславенне значыць ухваленне, благаславіць — перахрысціць
са словамі малітвы ці, ухваліўшы, накіраваць на
што-небудзь. Дзе логіка: гэтыя словы ёсць, а слова дабравесце ў тым самым слоўніку чамусьці
няма. Патлумачце.
Г. КАЗЛОЎСКІ, г. Рагачоў.
Здалёк...
Нехта — і, мусіць, вельмі разумны! — падлічыў,
колькі часу патрабуецца, каб вывучыць замежную мову.
І ці не ён жа прызнаў, што жыцця не хопіць, каб
вывучыць сваю! Хоць, здавалася, ёсць для гэтага
шмат умоў: і падручнікі, і настаўнікі, і безліч кніг — у
тым ліку слоўнікаў. Адзінае не такі вядомы, магчыма, — з рэлігійнымі і багаслоўскімі тэрмінамі царкоўнаславянска-беларускі, укладзены Біблейскай
камісіяй Беларускай праваслаўнай царквы...
Дык вось, у прадмове да яго зазначана, што
паміж прадстаўнікамі розных канфесій, паміж перакладчыкамі няма пакуль узгодненасці ў выкарыстанні нават самых асноўных паняццяў. Прынамсі,
Гасподзь Бог наш яшчэ і Госпад — Госпадзь —
Пан — Гаспадар — Усеспадар — Спадар — Уладар — Уладыка; Cпас — Спасіцель — Ратаўнік
— Збавіцель — Збаўца; Суцяшыцель — Суцешнік
— Пацяшыцель...
Тое ж і з нашымі святамі: Ражджаство — яно
ж Ражаство — Ражство — Раство — Божае Нараджэнне — Каляды;
Уваскрасенне — Уваскрэсенне — Уваскрэсеньне
— Уваскрысеньне — Ускрэсеньне — Згробуўстанне
— З мёртвых устаньне — Устанне з мёртвых.
Узнясенне — Узьнясеньне — Увазнясеньне
— Унебаўшэсьце.
Благавешчанне — Багавешчанне — Дабравесце — Дабравешчанне — Добрая Вестка — Добрая
Навіна — Звеставанне — Зьвеставаньне...
Тады якія ж словы трэба выбіраць, якімі карыстацца?
Хай падкажа гэта ўласнае ўспрыманне, альбо...
продкі. Не ведаю, як вашы, а мае, у прыватнасці, казалі Гасподзь, Бог, святкавалі Каляды (не
Ражство і не Ражджаство), Вялікдзень (не Пасху),
Звеставаньне (і Дабравесце таксама!), Ушэсце.
Тое ж святкуюць нашчадкі.

«Ганарымся мы сабой...»
У нашу хату «Звязда» прыходзіць 65 гадоў.
Чытаем з ахвотай! Помнім той цудоўны час, калі
разам з газетай збіралі «жывы фальклор«, пісалі
свае творы ў «Агульны сшытак«, «сыходзіліся»
«на прызбу да Алены»... Увесь гэты матэрыял я
захоўваю. Часам перачытваю, успамінаю. Цяпер
вельмі падабаецца рубрыка «Алё, народ на провадзе!». Пісала ў яе і сама, нават друкавалася. І
зараз, з удзячнасці, хачу павіншаваць «Звязду» з
блізкім ужо 95-годдзем. Да яго я склала наступныя прыпеўкі:
Ганарымся мы сабой,
Што падпіску маем:
Кожны дзень усёй сям'ёй
Мы «Звязду» чытаем!
Дзевяноста яшчэ й пяць
Нашай юбілярачцы,
Грэх яе не віншаваць
Не падняць па чарачцы.
Пажадаем для «Звязды«
Мы дарогі роўнай!
І выходзіць заўсягды
Беларускамоўнай!
Л.ФАРБОТКА, в. Пруды Стаўбцоўскага раёна.
У адказ на гэты ліст просяцца хіба словы падзякі, шаноўнай Лідзіі Сямёнаўне. І... абвесткі: да
95-годдзя газеты застаецца менш як два месяцы
— «Звязда» прымае віншаванні! Пішыце!
Валянціна ДОЎНАР, рэдактар аддзела пісьмаў



