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Сё ле та ме ра пры ем ства змя-

ні ла фар мат. Па ка зы ар га-

ні за ва лі ў бу дын ку бы ло га 

цэ ха, ды зай не рам пра па-

на ва лі дру ка ваць ка лек цыі 

на 3D-прын та ры, а гас цей 

ча ка ла лек цыя пра крып та-

ва лю ту.

Ра ней ты дзень мо ды пра хо-

дзіў у вы ста вач ным цэнт ры Бел-

Экс па. Гэ тым ра зам 30-мет ро вы 

под ыум раз мяс ціў ся ў куль тур-

най пра сто ры «ОК16», якая 

зна хо дзіц ца ў ад ным са ста рых 

бу дын каў па ву лі цы Каст рыч ніц-

кай. Та кая тэн дэн цыя на зі ра ец-

ца ця пер і на за меж ных мод ных 

ме ра пры ем ствах: за мест та го 

каб уз во дзіць для па ка заў да-

ра гія і скла да ныя кан струк цыі, іх 

пра вод зяць у за кі ну тых па мяш-

кан нях.

Яшчэ ад на ад мет насць — гэ-

та спа лу чэн не мо ды і тэх на ло гій. 

Удзель ні кі ме ра пры ем ства мо-

гуць уба чыць і пра тэс ці ра ваць 

іна ва цый ныя ра шэн ні для ды зай-

ну. На прык лад, хут ка ства рыць 

эле мен ты абут ку і адзен ня з да-

па мо гай 3D-дру ку, рас пра ца ваць 

у пра гра ме пра та тып ак се су а ра. 

Усё гэ та прад ста ві ла вы твор чая 

ла ба ра то рыя FabLab Garage пры 

Мін скім га рад скім тэх на пар ку. 

Ды рэк тар тэх на пар ка Ула дзі-

мір ДА ВІ ДО ВІЧ мяр куе, што но-

выя тэх на ло гіі бу дуць ка рыс ныя 

ды зай не рам, да зво ляць ім экс-

пе ры мен та ваць і ўдас ка на ліць 

мно гія пра цэ сы вы твор час ці.

У га лі не мо ды, да рэ чы, хо-

чуць за пус ціць сваю ліч ба вую 

ва лю ту — Fashіon Coіn. 

У бу ду чы ні па куп ні кі 

змо гуць раз ліч вац ца ёй 

за брэн да выя рэ чы, а на 

кошт змо гуць уплы ваць 

экс пер ты ін дуст рыі.

Бе ла рус кі ты дзень 

мо ды пра хо дзіць 16-ы 

раз. Ці змя ні ла ся што за гэ ты 

час? Кі раў нік Belarus Fashіon 

Week Яні на ГАН ЧА РО ВА ўпэў не-

ная, што так, і ад зна чае не каль кі 

па зі тыў ных тэн дэн цый. Ка лі во-

сем га доў та му мно гія на шы фаб-

ры кі адзен ня на ват не гля дзе лі ў 

бок ай чын на га рын ку, усё шы лі 

на Ра сію, то ця пер па шы ра юць 

сет ку кра маў у Бе ла ру сі. Раз ві-

ва ец ца дзі ця чая мо да. У ад на го 

з брэн даў, на прык лад, аба рот 

дзі ця чых рэ чаў на 80 пра цэн таў 

боль шы, чым да рос лых. А ўся го ў 

сфе ры вы твор час ці адзен ня пра-

цуе 1600 юры дыч ных асоб.

Але ёсць яшчэ да ча го імк-

нуц ца.

— Нам не ха пае крэ а ты ву, 

сме лас ці. Але гэ та за ле жыць і 

ад па куп ні коў. Ды зай не ры не 

ры зы ку юць вы пус каць тое, што 

не пра дас ца, — тлу ма чыць Яні на 

Ган ча ро ва.

Сё ле та ў тыд ні мо ды ўдзель-

ні чае больш за 30 ды зай не раў. 

Ка лек цыі прад стаў ля юць так са-

ма за меж ныя ма дэль е ры — з 

Укра і ны, Іта ліі. А што пра па ну-

юць на сіць на ступ най во сен ню 

і зі мой бе ла рус кія твор цы? Ды-

зай нер Ла ры са Ба лу но ва ро біць 

стаў ку на жа ке ты з гі пер тра фі-

ра ва ны мі пля чы ма, су кен кі з тоў-

ста га тры ка та жу, кам бі не зо ны з 

ка рун ка мі. А тра ды цый ную для 

ха лод най па ры го да шэ ра-чор-

на-ка рыч не вую га му раз баў ляе 

фі я ле та вым і цём на-чыр во ным 

ко ле ра мі. Спа лу чаць кла сі ку і 

спорт-шык у ад ным воб ра зе пра-

па ну юць мар кі Devur і Femme. 

А яшчэ — на сіць уво сень лёг кія 

шоў ка выя су кен кі «ў пад ло гу» 

пад джэм пе ры і па лі то. Мод ная 

па ра да ад брэн да Lakbі — пе ра-

вяз вай це су кен кі, ка шу лі і жа-

ке ты ску ра ны мі ра мя ня мі, каб 

пад крэс ліць та лію, і не бой це ся 

аб' ём ных пла шчоў і па лі то, бо 

яны толь кі пад крэс лі ва юць жа-

ноц касць.

Ксе нія Ра ма на ва ства ры ла ка-

лек цыю ў фу ту рыс тыч на-спар-

тыў ным сты лі, а На тал ля Гай дар-

жы па шы ла яр кія ўбо ры з іль ну 

Ар шан ска га льно кам бі на та.

По гляд на муж чын скую мо ду 

прад ста ві ла Люд мі ла Та ра ка-

на ва. На ступ най зі мой ві цеб скі 

мас так-ма дэль ер пра па нуе моц-

най па ло ве пры ме рыць фут ра і 

фут ро выя курт кі. А сха вац ца ад 

вет ру мож на ў аб' ём ным ша ліку 

руч ной вяз кі.

Па ка зы дзі ця чай мо ды — гэ та 

тра ды цый на яшчэ і са цы яль ны 

пра ект. Усе гро шы, атры ма ныя 

ад про да жу квіт коў, пой дуць на 

пад трым ку сем' яў з Бе ла рус кай 

аса цы я цыі да па мо гі дзе цям-ін ва-

лі дам і ма ла дым ін ва лі дам.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фота БелТА, 

Таццяны ТКАЧОВАЙ 

і аргкамітэта BFW.

Жан чы ны-ва я ры, як мы ўжо вы свет лі лі 

ра ней, бы лі ва ўсе ча сы іс на ван ня 

ча ла вец тва, на ват цэ лыя пля мё ны ме лі 

ва яў ні чы ха рак тар. Але асаб лі ва за пом ні лі ся 

і тра пі лі ў гіс то рыю ня мно гія з іх. Ча сам 

пры чым так, што рэд ка ў яко га вя до ма га 

пал ка вод ца-муж чы ны гэ так атры ма ец ца. Ад 

прос та су пра ціў лен ня агрэ са рам і за хоп ні кам 

да ка ман да ван ня вой скам і вы зва лен ня цэ лай 

кра і ны. Зна ём це ся і мяр куй це са мі.

Жан на д'Арк
Без умоў на, Ар ле ан-

ская дзе ва з'яў ля ец ца 

са май вя до май жан-

чы най-ва яў ні цай. Яна 

з'я ві ла ся ў са мы цяж кі 

мо мант у гіс то рыі сва ёй 

ра дзі мы Фран цыі. Пад-

час ста га до вай вай ны, 

у 1429 го дзе, у 17 га доў 

яна ска за ла да фі ну Кар-

лу VІІ, што па сла на Гос-

па дам для вы ра та ван ня 

фран цуз ска га на ро да ад 

анг лій скай агрэ сіі і ўзвя дзен ня са мо га Кар ла на па-

сад. Яна вы ка на ла сваё абя цан не, але праз здра ду 

тых, за ка го яна зма га ла ся, па мер ла на вог ні шчы. 

Праз не каль кі дзя сят каў га доў з Ар ле ан скай дзе вы 

бы лі зня ты ўсе аб ві на ва чан ні, а ў 20-я га ды XX ста-

год дзя Жан на д'Арк бы ла ка на ні за ва на і на сён ня 

з'яў ля ец ца свя той апя кун кай Фран цыі.

Гвен да лен
Ле ген дар ная ка ра ле ва Бры та ніі, якая жы ла ка ля 

1100 го да да н. э., бы ла жон кай ца ра бры таў Лак ры на 

і ма ці яго сы на Ма да на, што не 

пе ра шко дзі ла яе му жу сыс ці 

да ін шай жан чы ны, якую ён і 

зра біў но вай ка ра ле вай. Гвен-

да лен не па га дзі ла ся з та кім 

стаў лен нем да ся бе і дзі ця ці, 

са бра ла вой ска, са ма ўзна ча-

лі ла яго і ру шы ла вай ной на 

Лак ры на. Вы ра шаль ная біт ва 

ад бы ла ся ка ля ра кі Стур, там 

Лак рын і за гі нуў, а Гвен да лен пе ра маг ла ў вай не і на 

пра ця гу 15 га доў ад на асоб на пра ві ла Бры та ні яй, пас ля 

ча го пе рад ала ўла ду сы ну.

Боў дзі ка
У пер шым ста год дзі на шай 

эры Рым ская ім пе рыя аку па-

ва ла Паў днё вую Анг лію. Пас ля 

смер ці мяс цо ва га лі да ра Пра су-

та га за хоп ні кі пе ра ста лі лі чыць 

мяс цо вае на сель ніц тва сва і мі 

са юз ні ка мі і па ча лі ад бі раць у іх 

зем лі. Ме на ві та та ды ўда ва ца-

ра Боў дзі ка ўчы ні ла паў стан не 

су праць за хоп ні каў. Ар мія пад 

яе ка ман да ван нем зні шчы ла шэ раг рым скіх па се лі-

шчаў, але паў стан не скон чы ла ся ў 61 го дзе ў біт ве ка-

ля Шроп шы ра, ка лі вой скі 

Боў дзі кі па цяр пе лі поў нае 

па ра жэн не.

Яха тэп
Яха тэп — жон ка фа ра-

о на Таа ІІ і ма ці-за сна валь-

ні ца но вай, 18-й, ды нас тыі 

фа ра о наў Егіп та, жы ла і 

пра ві ла ка ля 1500 га доў 

да н. э. Пас ля смер ці му жа ўзна чаль ва ла вой ска і 

пра сла ві ла ся як вы дат ны во ін і га лоў на ка ман ду ю чы. 

Граб ні ца ца ры цы бы ла зной дзе на ў 1859 го дзе, і ў 

ёй бы лі не толь кі жа но чыя рэ чы і прад ме ты цар скай 

ула ды, але і зна кі ва ен ных за слуг — кін жал, ся ке ра і 

мност ва ба я вых уз на га род, улас ці выя для па ха ван ня 

во і наў-муж чын. Га лоў ны ар тэ факт, які па цвяр джае 

за слу гі Яха тэп у ва ен ных дзе ян нях, — ор дэн За ла-

той му хі, якім уз на га родж ва лі ся во і ны за ге ра іч ныя 

ўчын кі ў ба ях.

Фу Хаа
Пра жан чы ну-пал ка вод ца 

Фу Хаа бы ло рас ка за на ў па-

пя рэд няй част цы. Ка лі ў 1977 

го дзе ка ля кі тай ска га Ань я на 

бы ла зной дзе на яе граб ні ца, 

у ма гі ле бы ло больш за 100 

ві даў роз най зброі і на ву коў-

цы змаг лі па цвер дзіць вы со-

кі ранг жан чы ны-ге не ра ла. 

Акра мя гэ та га, там вы яві лі 

ве лі зар ную коль касць вы ра баў з брон зы, сла но вай 

кос ці, неф ры ту, а так са ма 16 жыў цом па ха ва ных 

ра боў.

Ма ціль да 
Тас кан ская

На ра дзі ла ся зна-

ка мі тая італь ян ская 

ва яў ні ца ў 1061 го-

дзе. З дзя цін ства 

зай ма ла ся ва ен ным 

май стэр ствам і доб ра 

ва ло да ла збро яй, у 15 

га доў пры ня ла ўдзел 

у са праўд ным баі. На пра ця гу 30 га доў ве рай і праў-

дай слу жы ла царк ве. Пас ля смер ці ай чы ма Ма ціль да 

аса біс та ўзна ча лі ла вой ска і не адзін раз пры ма ла 

не па срэд ны ўдзел у кры ва вых біт вах, з якіх заў сё ды 

вяр та ла ся цэ лай. З уз рос там кі ну ла ва ен ную служ бу 

і пай шла ў ма нас тыр, але ка лі ўзні ка лі ўспыш кі паў-

стан няў і хва ля ван няў, па гра жа ла са браць вой ска і 

жорст ка па ка раць ня вер ных.

Кар дэ лія
Бу ду чы ма лод шай 

дач кой ка ра ля Лі ра 

Бры тан ска га, Кар дэ-

лія пра ві ла кра і най 

на пра ця гу пя ці га-

доў пас ля смер ці ка-

ра ля да паў на лец ця 

пля мен ні каў, якія пай шлі на яе вай ной. Яна аса біс та 

ўдзель ні ча ла ў шмат лі кіх біт вах. Тра пі ла ў па лон і па-

доб на да Кле а пат ры скон чы ла жыц цё са ма губ ствам. 

Ме на ві та Кар дэ лія ста ла пра та ты пам ге ра і ні вя до май 

тра ге дыі Шэкс пі ра «Ка роль Лір».

Лакш мі Баі
Вы дат ны кі раў нік Сі пай-

ска га паў стан ня ў Ін дыі, 

арыс та крат ка, дач ка бра мі на і 

жон ка ма ха ра джы. Ня гле дзя-

чы на за ба ро ну, з дзя цін ства 

ву чы ла ся ва ло даць збро яй 

і ез дзіць вер хам. Ва ю ю чы 

су праць «чыр во ных мун дзі-

раў» ге не ра ла Роў за, па сы-

ла ла хлеб, ва ду і ме ды ка мен-

ты бла кі ра ва ным у крэ пас ці 

анг лій скім жан чы нам і дзе цям. За гі ну ла ў 1858 г. 

ва ўзрос це 23 га доў.

Зін га 
Мбан дзі 

Нго ла Ан на
У 1624 го дзе ка ра ле-

вай аф ры кан скай дзяр-

жа вы Ндон га (су час ная 

Ан го ла) ста ла Зін га 

Мбан дзі Нго ла Ан на. 

Яна прак тыч на ад ра зу 

за клю чы ла ва ен ны са юз 

з Пар ту га лі яй, жа да ю чы 

аба ра ніць на род ад па ста ян ных на бе гаў су сед ніх кра-

ін і за хо пу ў раб ства еў ра пей ца мі. Пас ля здра ды пар-

ту галь скіх улад Ан на Зін га збег ла і са бра ла вой ска са 

збег лых ра боў і на сель ніц тва ка ра леў ства Ма там ба, 

пад трым лі ва ю чы пар ты зан скі рух у сва ёй кра і не. Яна 

аса біс та ва дзі ла сваё вой ска ў бой аж да 60-га до ва-

га ўзрос ту, ка лі ў 1657 го дзе із ноў за клю чы ла мір ны 

да га вор з Пар ту га лі яй.

Ра ні Ве лу На чы яр
Гэ тая жан чы на ад ва жы ла ся ад кры та вы сту піць 

су праць бры тан скіх ка ла ні за та раў у Ін дыі. З дзя цін-

ства яе на ву ча лі вер ха вой яз дзе, страль бе з лу ка і 

ўмен ню ка рыс тац ца збро яй. Ка лі бры тан ская ар мія 

ў 1772 г. на па ла на яе ка ра леў ства, а ва ро жыя сал-

да ты за бі лі яе му жа і дач ку, На чы яр са бра ла вой ска 

для ба раць бы з аку пан та мі. Па вод ле гіс та рыч ных 

за пі саў, ме на ві та яна ўпер шы ню ў гіс то рыі па ча ла 

прак ты ка ваць так ты ку «смя рот ні каў». Ад на з яе 

пас ля доў ніц аб лі ла ся бе але ем, пра нік ла ў бры тан-

скія скла ды по ра ху і пад па лі ла ся бе, ства рыў шы 

вя лі кі вы бух
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ЗІ МОЙ — 
У ШОЎ КА ВАЙ СУ КЕН ЦЫ

У МІН СКУ ПРА ХО ДЗІЦЬ БЕ ЛА РУС КІ ТЫ ДЗЕНЬ МО ДЫ

АД ЯХА ТЭП ДА ЖАН НЫ Д'АРК
НавігатарНавігатар  

Са мыя знакамітыя 
жан чы ны-ва я ры

У кас тын гах «Міс Бе ла-

русь» сё ле та пры ня лі ўдзел 

больш за 700 дзяў чат, але 

стро гі ад бор прай шлі толь-

кі 30. Ся род кан ды да так на 

зван не но вай ка ра ле вы пры-

га жос ці — дзяў ча ты ва ўзрос-

це ад 18 да 24 га доў з са май 

роз най аду ка цы яй, пра цай 

і за хап лен ня мі. Напрыклад, 

дач ка пра ва слаў на га свя та ра 

з Баб руй ска Ма рыя Пер вій 

не толь кі пры ма ла ак тыў ны 

ўдзел у бу даў ніц тве хра ма, 

але і зла дзі ла ўлас ны біз-

нес па пра ка це аў та ма бі ляў; 

Ка ця ры на Ка лю та з Ба ра-

на ві ч па ра лель на атрым лі-

вае дзве вы шэй шыя аду ка-

цыі: у Бел дзярж уні вер сі тэ це 

транс пар ту яна ву чыц ца на 

ін жы не ра-элект ры ка, а ў Го-

мель скім дзярж уні вер сі тэ це 

імя Ф. Ска ры ны — на эка-

на міс та-ме не джа ра, а Ксе нія 

Вя сель ская са Слаў га ра да — 

не толь кі ма гістр юры дыч-

ных на вук, але і ва лан цёр 

Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа. Адзі ная 

прад стаў ні ца Ві цеб шчы ны — 

Ма рыя Пра шко віч з На ва по-

лац ка пра цуе вы ха валь ні цай 

і ня не чкай у дзі ця чым сад ку, 

а Ка ця ры на Лай біс — ані-

ма та рам — та ліс ма нам ха-

кей на га клу ба «Го мель». 19-

га до вая мін чан ка Хрыс ці на 

Бу ра чо нак — май стар спор-

ту па мас тац кай гім нас ты-

цы, 21-га до вая га мяль чан ка 

На тал ля Паў лоў ская — ар-

тыст ка ба ле та Дзяр жаў на-

га ака дэ міч на га ан самб ля 

тан ца Бе ла ру сі, 18-га до вая 

мін чан ка Анас та сія Гу ба рэ віч 

(да рэ чы, пад чар ка фут ба ліс-

та Аляк санд ра Гле ба) сур'-

ёз на за хап ля ец ца лыж ным 

спор там, а Да р'я Са лод кая 

з Крас на пол ля на столь кі са-

ма ад да на зай ма ец ца лёг кай 

ат ле ты кай, што ма рыць за-

ва я ваць за ла ты ме даль на 

Алім пі я дзе-2024 у Па ры жы... 

І гэ та толь кі ма лая част ка ці-

ка вых фак таў пра ўдзель ніц 

«Міс Бе ла русь — 2018», якіх 

у цэ лым акра мя пры га жос ці 

аб' яд ноў вае ак тыў ная жыц-

цё вая па зі цыя і імк нен не да 

са ма раз віц ця.

Што да ўлас на фі на лу кон-

кур су, які ад бу дзец ца 4 мая 

ў ста ліч ным Па ла цы спор ту, 

то ар га ні за та ры — тэ ле ка нал 

АНТ — абя ца юць гле да чам 

двух га дзін нае за хап ляль нае 

шоу. «Яно бу дзе поў ным вы-

со ка тэх на ла гіч ных фі шак, рэ-

жы сёр скіх ха доў, сюр пры заў 

і гуч ных ім ёнаў, у тым лі ку 

між на род на га ўзроў ню», — 

ад зна чыў кі раў нік ды рэк цыі 

спец пра ек таў АНТ Іван Пад-

рэз. Па вод ле яго слоў, у па-

ста ноў цы, якую здзяйс няе рэ-

жы сёр Ілья Ба ра наў (ён ужо 

ста віў фі нал кон кур су «Mіss 

Supranatіonal» у 2013-м), бу-

дуць вы ка ры ста ны воб ра зы 

ча ты рох сты хій: зям лі, агню, 

ва ды і па вет ра, кож ную з якіх 

ува со бяць бе ла рус кія пры га-

жу ні. Так са ма пра гу чыць тэ-

ма ма лой ра дзі мы. Асоб ны 

блок пра гра мы бу дзе пры-

све ча ны ІІ Еў ра пей скім гуль-

ням, што прой дуць на ле та ў 

Бе ла ру сі.

Зван не «Міс Бе ла русь», 

пад крэс лі ва юць ар га ні за та-

ры, атры мае дзяў чы на, якая 

вы зна ча ец ца не толь кі пры га-

жос цю і ад па вед ны мі ма дэль-

ны мі па ра мет ра мі, але і спа-

лу чае ў са бе ду хоў насць, ін тэ-

лект, крэ а тыў насць і да бры-

ню, раз маў ляе на за меж ных 

мо вах, доб ра ве дае гіс то рыю 

і мае асаб лі вую бе ла рус кую 

энер ге ты ку — сло вам, мо жа 

ў бу ду чы ні год на прад ста-

віць на шу кра і ну ў прэ стыж-

ных між на род ных кон кур сах, 

у тым лі ку «Міс све ту» і «Mіss 

Supranatіonal».

Да рэ чы, сё ле та кон курс 

«Міс Бе ла русь» ад зна чае 

20-год дзе — пер шы агляд 

бе ла рус кіх пры га жунь ме на-

ві та з та кой наз вай і фар ма-

там ад быў ся ў 1998-м і да лей 

пра хо дзіў з пе ры я дыч нас цю 

раз на два га ды. Маг чы ма, 

у су вя зі з гэ тай да тай ар га-

ні за та ры кон кур су (Мі ніс тэр-

ства куль ту ры, На цы я наль ная 

шко ла пры га жос ці і тэ ле ка нал 

АНТ) пра ду гле дзяць да дат ко-

выя спе цы яль ныя пры зы для 

ўдзель ніц. На да дзе ны мо мант 

вя до ма, што ўла даль ні ца га-

лоў на га ты ту ла атры мае ў 

якас ці ўзна га ро ды ад мыс ло-

вую пе ра ход ную ка ро ну «Міс 

Бе ла русь», гра шо вы прыз у 

па ме ры 500 ба за вых ве лі чынь 

і па за да рож нік Geely Atlas, а 

«Пер шая ві цэ-міс» і «Дру гая 

ві цэ-міс» — буй ныя гра шо выя 

пры зы і па да рун кі ад парт нё-

раў пра ек та.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



На слы хуНа слы ху  

Вы ха валь ні ца, дач ка свя та ра 
і та ліс ма н ха кей на га клу ба

За ты тул «Міс Бе ла русь — 2018» 
па спа бор ні ча юць 30 пры га жунь з усіх рэ гі ё наў кра і ны

12 кра са ві ка ў Мін ску са бра лі ся ўсе фі на ліст кі на цы я наль на га кон кур су пры га жос ці 

«Міс Бе ла русь». Ужо з сён няш ня га дня ў дзяў чат па ча ла ся ак тыў ная пад рых тоў ка

 да шоу: лі та раль на з ран ку да но чы што дзён ныя 

рэ пе ты цыі з рэ жы сё ра мі і ха рэо гра фа мі, дэ фі ле, 

пра ца з ві за жыс та мі 

і сты ліс та мі, фо та се сіі, 

май стар-кла сы.

Фо
 та

 Л
іны

 М
АЛ

ІН
ІН
АЙ

.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Дып ла ма ты, ар тыс ты, спарт сме ны і тэ-

ле ві зій ні кі да па мо гуць са браць срод кі 

на рэ кан струк цыю Баб руй скай дзі ця-

чай баль ні цы.

Вя лі кі даб ра чын ны ма ра фон «Па по клі-

чы сэр ца ўсёй гра ма дой» ад бу дзец ца на 

на ступ ным тыд ні ў Баб руй ску. Іні цы я та рам 

ак цыі вы сту піў вя до мы спя вак Рус лан Алях-

но, які пры га даў, што ў ма лен стве так са ма 

пра хо дзіў ля чэн не ў гэ тым дзі ця чым шпі та лі, 

і вы ра шыў у Год ма лой ра дзі мы да па маг чы 

род на му го ра ду.

Знач ную част ку срод каў, не аб ход ных для 

рэ кан струк цыі дзі ця чай баль ні цы, па чы на-

ю чы з ве рас ня мі ну ла га го да, ужо ўда ло ся 

са браць дзя ку ю чы са мым не раў на душ ным 

га ра джа нам, біз нес ме нам і ар га ні за цы ям. 

Але гэ тых гро шай не да стат ко ва — па вод-

ле каш та ры са, на ка пі таль ны ра монт і тэх-

ніч нае ўдас ка на лен не дру гой чар гі Баб руй-

скай дзі ця чай баль ні цы па трэб на 8 міль ё наў 

156 ты сяч руб лёў. Та му ў ме жах даб ра чын-

на га ма ра фо ну на ста ды ё не імя Пра ка пен кі 

ад бу дзец ца фут боль ны матч па між ка ман-

дай за меж ных дып ла ма таў і збор най Баб руй-

ска — су праць ка ман ды га рад ской ад мі ніст ра-

цыі і мяс цо вых спарт сме наў на по ле вый дуць 

прад стаў ні кі па соль стваў Ра сіі, Ка зах ста на, 

Та джы кі ста на, Тур цыі, Чэ хіі, Літ вы і Поль шчы. 

Ува ход на ста ды ён бу дзе бяс плат ны, але пад-

час гуль ні прой дзе збор срод каў.

А ўве ча ры ў «Баб руйск-Арэ не» за пла на-

ва ны збор ны кан цэрт з удзе лам вя до мых бе-

ла рус кіх і ра сій скіх ар тыс таў: Рус ла на Алях-

но, Дзміт рыя Кал ду на, Іры ны Да ра фе е вай, 

Аляк санд-

ра Са ла ду-

хі, Дзі я ны Гурц кой, Эду ар да Шуль жэў ска га, 

Дзя ні са Кля ве ра, Анас та сіі Ці ха но віч, Ана то-

ля Яр мо лен кі і ін шых. Усе гро шы, вы ру ча ныя 

ад про да жу бі ле таў, бу дуць пе ра ве дзе ныя на 

мэ та вы ра ху нак дзі ця чай баль ні цы.

Да ма ра фо ну да лу чыў ся тэ ле ка нал 

«Бе ла русь 2», які 18 кра са ві ка пра вя дзе 

шэ раг пра мых уклю чэн няў з Баб руй ска і 

ін тэр в'ю з вя до мы мі па лі ты ка мі, спарт сме-

на мі, дзея ча мі куль ту ры і на ву кі, а так са ма 

па ка жа тэ ле вер сію кан цэр та і пад ра бяз на 

рас ка жа, як аб са лют на кож ны ах вот ны бе-

ла рус мо жа зра біць свой унё сак у даб ра-

чын ны пра ект.

Вік то рыя ЗАХАРАВА.

Па по клі чы сэр ца


