
— Здзіў ляе тое, як лёг ка ча сам 
лю дзі страч ва юць ад но ад на го... на 
дзе ся ці год дзі. Пе ра еха лі і за бы лі ся 
па кі нуць но вы ад рас, змя ні лі проз-
ві шча... Зда ва ла ся б, цяпер, ка лі 
іс нуе столь кі роз ных са цы яль ных 
се так, та кое прос та не маг чы ма. 
Але ж зда ра юц ца вы пад кі, ка лі лю-
дзі га да мі не мо гуць знай сці ад но 
ад на го. Ча сам прос та так склад ва-
юц ца аб ста ві ны, — дзе ліц ца Вік-
то рыя Бай бу ры на. — І мы про сім 
у на шай пра гра ме ўсіх пра ве рыць 
на сай це «Ча кай мя не», ці не шу-
ка юць рап там вас аль бо ка гось ці з 
ва шых зна ё мых. Ча ла век за хо дзіць 
на сайт прос та та му, што ці ка ва, а 
аказ ва ец ца, што шу ка юць ме на ві-
та яго... Я пра цую ў пра гра ме ўжо 
больш за 6 га доў, і ўсё роў на бы-
ва юць мо ман ты, ка лі цяж ка стры-
маць слё зы... Ка лі дзе ці зна хо дзяць 
баць коў, ка лі су стра ка юц ца лю дзі, 
якіх раз лу чы ла вай на... І пры кла даў 
без ліч. Усе на шы гіс то рыі ву чаць 
спа чу ваць тым, хто по бач з на мі, 
бе раг чы ад но ад на го.

НА ДЗЕЯ 
НЕ ВЕ ДАЕ МЕ ЖАЎ

Лі дзія Ва сіль еў на з го ра да Бя ро-
за і яе сёст ры даў но ма ры лі знай сці 
пля мен ні ка Мі ка лая, сы на іх бра та 
Іва на (які тра гіч на за гі нуў, ка лі хлоп-
чы ку бы ло 9 га доў). Іх брат жыў са 
сва ёй сям' ёй ва Укра і не, ку ды яшчэ 
ў ма ла до сці з'е хаў на за роб кі. Пер-
шы час пас ля смер ці Іва на ро дзі чы 
з Бе ла ру сі пад трым лі ва лі су вязь з 

яго жон кай і сы нам праз ліс ты. Пля-
мен нік за пра шаў сва я коў на ват на 
вя сел ле, але ў тых не атры ма ла ся. 
Пас ля ім да сла лі вя сель ны фо та зды-
мак Мі ка лая, і пе ра піс ка аба рва ла-
ся... Цёт кі ба чы лі свай го пля мен ні ка 
ў рэ аль нас ці толь кі ма лень кім, га-
доў 20 та му. Як ака за ла ся, жа дан-
не знай сці ад но ад на го ва ўсіх бы ло 

ўза ем ным: муж чы на так са ма ра біў 
спро бы ад шу каць род ных: звяр таў-
ся ў мі лі цыю, але атры маў ад каз, 
што яны вы еха лі. Ра дас ці не бы ло 
ме жаў, ка лі да ве даў ся, што яго шу-
ка юць праз пра гра му «Ча кай мя не». 
«Аж да слёз ра ду ю ся! Сам ду маў у 
гэ тую пра гра му звяр нуц ца, але вы 
зра бі лі гэ та хут чэй!» — ад зна чаў ге-
рой пе рад су стрэ чай з ро дзі ча мі. І 
рас каз ваў пра свае па езд кі ў Бе ла-
русь, ус па мі наў, як тут Но вы год і 
Ка ля ды свят ка ва лі... А пас ля ад бы-
ла ся цёп лая і эма цый ная су стрэ ча ў 
бе ла рус кай сту дыі пра гра мы «Ча кай 
мя не». Сям'я зноў аб' яд на ла ся.

ЛІС ТЫ АД КА ХА НАЙ
Пад час кан флік ту ў На гор ным Ка-

ра ба ху больш за двац цаць га доў та-
му ся род бе жан цаў бы ла сям'я (муж, 
жон ка і двое дзя цей), якія з'яз джа лі з 
Ба ку. Пе ра еха лі яны ў Крас на дар скі 
край, на Ку бань. На ступ ствы той вай-

ны бы лі цяж кі мі... Праз ча ты ры га ды 
не ста ла баць кі, ма ці тра пі ла ў баль-
ні цу з дэ прэ сі яй, дзе ці за ста лі ся ад ны. 
Даў ім пры ту лак дзядзь ка (брат ма ці), 
які так са ма быў бе жан цам і жыў у вёс-
цы. У рэ чах, што за ста лі ся ад баць кі, 
12-га до вая Але на знай шла ліс ты, якія 
ён вы вез з Ба ку з каш тоў ны мі рэ ча мі. 
Гэ та бы лі пісь мы да ка ха най жан чы ны 
з мі ну ла га. Так дзяў чын ка да ве да ла ся 
пра іс на ван не сяст ры На тал лі... Ака за-
ла ся, што яна жы ве ў Мін ску, але дзя-
ку ю чы па кі ну та му на сай це пра гра мы 
вод гу ку сёст ры змаг лі су стрэц ца.

І на ступ ныя не каль кі ка рот кіх гіс-
то рый так са ма інакш, як «на ва год нім 
цу дам», не на за веш...

НЕ ЗА БЫЎ НАЕ 
СЯБ РОЎ СТВА

Ва ле рый з Пят ром па зна ё мі лі ся і 
па ча лі сяб ра ваць пад час ву чо бы, ка лі 
слу жы лі ў ра кет ным ды ві зі ё не. Пётр 

быў мас та ком-афар мі це лем, ма ля-
ваў у клу бе пла ка ты для на гляд най 
агі та цыі, Ва ле рый — су вя зіс там. Яны 
ўва хо дзі лі ў склад ад на го пад раз дзя-
лен ня... Пер шая за яў ка ад Пят ра, дзе 
ён шу каў сяб ра, з'я ві ла ся на сай це 
пе ра да чы ў са ка ві ку 2011 го да, дру-
гая бы ла да та ва на 1 сту дзе ня 2012 
го да, а трэ цяя — лю тым 2012-га. Іх 
пад кі раў ніц твам баць кі скла да ла яго 
15-га до вая дач ка Яна.

Пад час су стрэ чы ўспа мі на лі, як 
свят ка ва лі Но вы год у ар міі. Пётр 
Мі ка ла е віч са сме хам уз гад ваў, як 
на кры ва лі ў ка зар ме стол, дзе бы лі 
со кі, са да ві на, ні я ка га спірт но га, але 
ўсім бы ло ве се ла, бо з імі слу жы лі 
хлоп цы з цыр ка во га ву чы лі шча, у 
тым лі ку і фо кус нік. «Цві ком пра гра-
мы» заў сё ды бы ло з'яў лен не Дзе да 
Ма ро за і Сня гур кі, у якіх пе ра апра на-
лі сал дат. Дзя ду ля быў у ар мей скай 
ву шан цы і ка жу ху, а яго ўнуч ка — у 
спад ні цы, зроб ле най з руч ні ка... Су-
стрэ ча бы лых са слу жыў цаў ад бы ла-
ся ў мін скай сту дыі. Знай сці сяб ра 
на Но вы год — ці мож на ўя віць са бе 
леп шы па да ру нак?..

НАЙ ДА РА ЖЭЙ ШЫЯ 
ЗНА ХОД КІ

Яшчэ ад на з за явак, за рэ гіст-
ра ва ных 1 сту дзе ня, знай шла вод-
гук. Кан стан цін Ана толь е віч шу каў 
род ных свай го баць кі, з якім ні ко лі 
не ба чыў ся. Баць кі ра зы шлі ся, ка-
лі хлоп чы ку не бы ло і го да. Зра біць 
спро бу ад шу каць ро дзі чаў муж чы ну 
на тхніў сын. І ў вы ні ку сва я кі знай-
шлі ся. Ака за ла ся, у Кан стан ці на 
шмат лі кая рад ня.

Са праўд ным цу дам мож на лі чыць 
і фі нал гіс то рыі Дзя ні са з Бе ла ру-
сі, які шу каў свай го баць ку ў Лат віі. 
Двой чы хло пец ра біў спро бы знай сці 
род на га ча ла ве ка. Пер шы ліст тра піў 
у пра гра му ў 2004 го дзе, ка лі Дзя ніс 
ішоў на служ бу ў вой ска, а дру гі — 
ка лі ён зра біў пра па но ву ру кі і сэр ца 
ка ха най дзяў чы не ў са ка ві ку 2012-га. 
Вя сел ле бы ло за пла на ва на на ста ры 
Но вы год... І баць ка знай шоў ся!

Та му вер це ў цу ды, бе ра жы це ся-
бе і бліз кіх лю дзей! І што б ні зда ры-
ла ся, ча кай це іх вяр тан ня да до му!

На пра ця гу эфір най ак цыі бу-
дзе пра хо дзіць сім ва ліч ная пе ра-
да ча эс та фе ты ад Го да мо ла дзі 
Го ду куль ту ры, якім аб' яў ле ны 
ў Бе ла ру сі 2016-ы. Год мо ла дзі 
бу дуць прад стаў ляць лаў рэ а ты 
V Рэс пуб лі кан ска га твор ча га 
ра дыё кон кур су «Ма ла дыя та-
лен ты Бе ла ру сі» і прад стаў ні кі 
ма ла дзёж ных гра мад скіх ар га-
ні за цый кра і ны. Яны рас ка жуць 
пра свае га лоў ныя да сяг нен ні ў 
ады хо дзя чым го дзе.

Якім ба чыц ца на ды хо дзя-
чы год, рас ка жуць прад стаў-
ні кі твор чых ко лаў Бе ла ру-
сі — лі та ра та ры, дра ма тур гі, 
му зы кан ты, мас та кі, скульп-
та ры, на ву коў цы, пе да го гі, 
ар тыс ты эст ра ды, тэ ат ра, 
кі но і мно гія ін шыя, хто ад но-
сіць ся бе да куль тур най сфе-
ры. Ме на ві та яны ста нуць га-
лоў ны мі ге ро я мі рэ парт ажаў, 
ін тэр в'ю, дыс ку сій, круг лых 
ста лоў, якія пра гу чаць на пра-

ця гу 2016 го да ў на цы я наль-
ным ра дыё эфі ры. Але жур на-
ліс ты га лоў на га ра дыё ка на-
ла кра і ны ў Год куль ту ры не 
бу дуць аб мя жоў вац ца толь кі 
тэ май твор час ці — пла ну ец-
ца больш шы ро кая тэ ма ты ка 
ра дыё пе ра дач.

Па да ных са цы я ла гіч ных 
да сле да ван няў, пра ве дзе ных 
у 2015 го дзе, Пер шы на цы я-
наль ны ка нал з'яў ля ец ца лі-
да рам на цы я наль на га ра дыё-
эфі ру, яго пе ра да чам ад дае 
пе ра ва гу кож ны пя ты ра дыё-
слу хач кра і ны. На га да ем, яго 
пе ра да чы мож на слу хаць па 
пра вад ной сет цы ва ўсіх аб-
лас ных цэнт рах кра і ны, на 
доў гіх, уль тра ка рот кіх хва лях, 
у FM-дыя па зо не, а так са ма ў 
рэ жы ме рэ аль на га ча су ў сет-
цы ін тэр нэт на сай це radіo1.by 
і ў ліч ба вым стан дар це DVB-T. 
За ста вай це ся ў кам па ніі лю бі-
ма га ра дыё.

Спар тыў ныя пе ра мо гі 2015-га і над зеі 
на 2016-ы — у на ва год няй пра гра ме на 
«Бе ла русь 5».

На ступ ны год — алім пій скі, та му за раз 
у цэнт ры ўва гі тэ ле ка на ла «Бе ла русь 5» — 
спарт сме ны, якія за ва я ва лі лі цэн зію на ўдзел 
у га лоў ных гуль нях ча ты рох год дзя. А ўзга даць 
яр кія мо ман ты бе ла рус ка га спор ту на пя рэ дад-
ні Но ва га го да і ад крыць 2016-ы тэ ле ка нал 
пла нуе транс ля цы я мі лю бі мых спар тыў ных 
тур ні раў.

31 снеж ня 2015 го да ў 21.30 гле да чоў спар-
тыў на га ка на ла пач нуць він ша ваць спе цы яль-
ныя гос ці «Бе ла русь 5». Ся род іх — му зы кі, 
зор кі бе ла рус ка га спор ту і ма ла дыя спарт-
сме ны, якія за ва я ва лі пу цёў ку ў Рыа-дэ-Жа-
ней ра, дзе прой дуць лет нія Алім пій скія гуль-
ні — 2016.

4-7 сту дзе ня 2016 го да ка нал «Бе ла-
русь 5» тра ды цый на бу дзе асвят ляць ХІІ Ка-
ляд ны між на род ны тур нір ама та раў ха кея на 
прыз Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На шу 
кра і ну на гэ тых спа бор ніц твах прад ста віць 
ка ман да кі раў ні ка дзяр жа вы, якая 8 ра зоў 
ста на ві ла ся пе ра мож цай пер шын ства! Тэ ле-
ка на лам «Бе ла русь 5» бу дуць ар га ні за ва ны 

транс ля цыі мат чаў бе ла рус кай ка ман ды, а 
так са ма фі наль ны па яды нак. Да рэ чы, у 2015 
го дзе пе ра мож цай ка ляд на га тур ні ру ста ла 
ка ман да з Ра сіі. Гэ тым ра зам ча ка ец ца не 
менш інт ры гу ю чая ба раць ба, якая, не су мнен-
на, вы клі ча ці ка васць як тэ ле гле да чоў, так і 
ба лель шчы каў на ля до вых арэ нах Мін ска. 
Транс ля цыі гэ тых спа бор ніц тваў ста нуць са-
праўд ным ка ляд ным па да рун кам для ама-
та раў ха кея.

9-10 сту дзе ня пры ме «эс та фе ту» ў тур ні-
ру чэм пі я нат Еў ро пы па кань ка беж ным спор-
це, які ўпер шы ню прой дзе ў на шай кра і не. 
Твор чая гру па ка на ла «Бе ла русь 5» уда ла 
спра ві ла ся з асвят лен нем но ва га для ся бе 
ві ду спор ту пад час Ад кры та га чэм пі я на ту Бе-
ла ру сі. Ця пер кан ты нен таль нае пер шын ство 
га то ва па да рыць скры гат кань коў у кла січ ным 
шмат бор'і спарт сме наў з 15 кра ін: Га лан дыі, 
Іта ліі, Гер ма ніі, Нар ве гіі, Ра сіі, Чэ хіі і ін шых. 
«Бе ла русь 5» бу дзе шы ро ка асвят ляць гэ тыя 
спа бор ніц твы.

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 5» за пра шае ай чын-
ных ама та раў спор ту і гле да чоў з лі ку за меж-
ных гас цей да лу чыц ца да свят ка ван ня Но ва га 
го да і Ка ляд у кам па ніі лю бі мых спарт сме наў, 
трэ не раў і ка мен та та раў.

ЧА КАЙ ЦЕ ЛЮ БІ МЫХ 
І ВЕР ЦЕ Ў НО ВУЮ СУ СТРЭ ЧУ

Матэрыялы паласы падрыхтавала Але на ДРАП КО. drapko@zviazda.by

ШАЙ БЫ, КЛЮШ КІ, 
КАНЬ КІ...

Ка ляд ныя па да рун кі ад «Бе ла русь 5»

ВІН ША ВАЛЬ НЫ МА РА ФОН 
У РА ДЫЁ ЭФІ РЫ

З 31 снеж ня 2015 го да па 3 сту дзе ня 2016 го да 
са мае па пу ляр нае ра дыё кра і ны — 
Пер шы на цы я наль ны ка нал Бе ла рус ка га ра дыё — 
пра вя дзе ін тэр ак тыў ны він ша валь ны ма ра фон. 
У ім пры муць удзел вя до мыя па лі ты кі, дзея чы 
куль ту ры і мас тац тва, спарт сме ны, зор кі бе ла рус кай 
эст ра ды. Да ма ра фо ну так са ма змо гуць да лу чыц ца 
ўсе слу ха чы ка на ла. Для та го, каб стаць 
яго ўдзель ні кам, трэ ба бу дзе толь кі ад пра віць 
на ва год няе SMS-па ве дам лен не на ка рот кі ну мар 
1062 і да ча кац ца агуч ван ня свай го він ша валь на га 
па слан ня ў эфі ры свя точ ных вы пус каў пра гра мы 
«Ві та ем, він шу ем, жа да ем».

Но вы год — ча роў ны час, ка лі мы пад во дзім вы ні кі, 
рых ту ем ад но ад на му па да рун кі. 
Але ці ду ма ем, што, маг чы ма, са мо жыц цё рых туе нам 
не звы чай ныя па да рун кі — су стрэ чы з бліз кі мі, род ны мі 
і лю бі мы мі людзь мі? І, га лоў нае, ці ве рым? 
Лю дзі, якія звяр та юц ца ў пра гра му «Ча кай мя не» 
(вы хо дзіць у эфі ры тэ ле ка на ла АНТ) — 
з тых, хто не губ ляе над зеі атры маць ме на ві та та кі па да ру нак. 
Шэф-рэ дак тар пра гра мы Вік то рыя Бай бу ры на ка жа, 
што цяпер толь кі ў ба зе бе ла рус кай рэ дак цыі пра гра мы 
«Ча кай мя не. Бе ла русь» зна хо дзіц ца ка ля 30 ты сяч за явак. 
І за час іс на ван ня бе ла рус ка га вы пус ку пе ра да чы тут ад шу ка лі 
сва і мі сі ла мі ка ля 1,5 ты ся чы ча ла век. 
Ка лі ўліч ваць ся рэд ні па каз чык па ўсіх кра і нах, 
то атрым лі ва ец ца, што нех та зна хо дзіц ца кож ныя не каль кі хві лін.


