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Тэ ле ка нал «Бе ла русь 1» рас па чы-
нае тэ ле ві зій ны се зон 2017—2018 
го да но вым пра ек там: 16 ве рас ня 
ад бу дзец ца прэм' е ра на род на га 
шоу «Шчас лі вы ве чар». Ак цэнт 
пра ек та — на бе ла рус кай сям'і і 
яе твор чых здоль нас цях. Са мыя 
та ле на ві тыя ўдзель ні кі пра гра-
мы атры ма юць не толь кі сваю 
«хві лі ну сла вы», але і ка рыс ныя 
пры зы.

У пер шым вы пус ку пра ек та гле да-
чы ўба чаць твор чыя ну ма ры ад трох 
зор ных сем' яў. Да вы ступ лен ня ў эфі-
ры гэ тым ра зам рых та ва лі ся тэ ле вя ду-
чыя Тэа і Воль га Ры жы ка ва, са ліст ка 
На цы я наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка га 
тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі Але на 
Сі ня ўская з му жам Дзміт ры ем, а так са-
ма ся мей ная па ра ар тыс таў Бе ла рус ка-
га дзяр жаў на га цыр ка Вя ча слаў Бы хан 
і Хрыс ці на Нус.

— Пер шы вы пуск пра гра мы бу дзе 
даб ра чын ны. Па да рун кі, што за раз ра-
зы гра юць, пой дуць на ка рысць лю дзям, 
якія ма юць у іх па трэ бу, — рас ка за ла 
пе рад па чат кам зды мак «Шчас лі ва га 
ве ча ра» тэ ле вя ду чая Воль га Ры жы ка-
ва. — Сён ня ня ма не зда ро вай кан ку-
рэн цыі, ёсць толь кі зда ро вае жа дан не 
ўсмі хац ца і пра яў ляць ся бе, каб да па-
маг чы ка ле гам ства раць но вае шоу: вя-
лі ка му пра ек ту па пя рэд ні чае вя лі-
кая пра ца ўсёй ка ман ды. Мы вель мі 
ра ды за Бел тэ ле ра дыё кам па нію, 
якая на рэш це за пус ці ла «Шчас лі-
вы ве чар».

Удзель ні кі на ступ ных эфі раў 
«Шчас лі ва га ве ча ра» пач нуць спа-
бор ні чаць за пры зы. Але тэ ле ка нал 
не пла нуе па кі даць кан кур сан таў з 
пад рых тоў кай ну ма ра сам-на сам: 
да кож най сям'і да лу чаць зор на га 
ку ра та ра, які бу дзе да па ма гаць ім 
здзіў ляць гле да чоў. Вый сці на сцэ ну 
ў тэ ле сту дыі ка на ла «Бе ла русь 1» 

на Ма ка ён ка, 9 ця пер мо жа кож ны бе ла-
рус — да стат ко ва ўваж лі ва гля дзець тэ-
ле ві зар у дзень эфі ру. Ін струк цыя зу сім 
не скла да ная: ця гам транс ля цыі ка на ла 
трэ ба ўба чыць і за пом ніць 10 ко да вых 
ліч баў. Пер шыя ліч бы на «Бе ла русь 1» 
з'я вяц ца 16 ве рас ня ў 18:55 пад час 
між пра грам на га ро лі ка. У гэ тым ро лі ку 
гле да чы да ве да юц ца і ну мар, па якім 
трэ ба тэ ле фа на ваць, каб агу чыць усе 
10 ліч баў ко да. Да лей — больш скла да-
на: на ступ ную част ку ко да трэ ба бу дзе 
ча каць у філь мах і пра гра мах. Апош нія 

ліч бы агу чаць у эфі ры вя чэр няй «Па-
на ра мы», а так са ма вя ду чыя пра ек та 
Ар тур Шу ляк і Ма рыя Ба га тыр у пі лот-
ным вы пус ку «Шчас лі ва га ве ча ра». Ка-
лі пра гу чаць апош нія ліч бы, трэ ба не 
мар на ваць час, а хут чэй тэ ле фа на ваць 
на тэ ле ка нал: пер шая трой ка бе ла ру саў 
мо жа раз ліч ваць на ўдзел у пра ек це. 
Па спе лі? Рых туй це ся ехаць у сту дыю! 
Аб ме жа ван няў амаль ня ма: узяць удзел 
у пра гра ме мож на не за леж на ад уз рос-
ту і твор чых сіл, па клі каць на да па мо гу 
чле наў сям'і і сяб роў, па ка заць ну мар 

на лю бы густ. Адзі ная ўмо ва — на 
сцэ не па він на з'я віц ца не больш за 
пяць ча ла век.

Пе ра мож цу на род на га шоу ра зам 
з пра фе сій ным жу ры (да рэ чы, так-
са ма зор ным!) бу дзе вы бі раць уся 
кра і на: пры суд твор чым ну ма рам 
вы не суць і тэ ле гле да чы, якія мо гуць 
уплы ваць на вы ні кі пра гра мы праз 
тэ ле фон нае і sms-га ла са ван не.

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ.

Фо та з ар хі ва 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі



ЛЮБІМАЕ «ДЗІ ЦЯ»
Ве ча ро вая па ра. На том ле ныя за дзень 

су сед кі Воль га Пят роў на і Ні на Сця па наў на 

ся дзяць на ла ве пе рад пар кан чы кам, пра 

жыц цё ба яць. Ня ма даж джу, і гэ та асаб лі ва 

не па ко іць вяс ко вых ба буль: ка лі град кі яшчэ 

мож на па ліць ка ло дзеж най ва дой, так-сяк 

ура та ваць іх, то на буль бу ні сі лы, ні ва ды не 

хо піць — аба вяз ко ва дождж па трэб ны. А дзе 

ён, не ба ра ка?

— А ча му гэ та, ма ла дзі ца, пус та зел ле і 

па лі ваць не трэ ба, а яно вунь як прэ?! — ці-

ка віц ца Воль га Пят роў на ў Ні ны Сця па наў-

ны. — Глянь вунь... Па вяр ні га ла ву...

— Ды я ж хі ба не ба чу? На вош та га ла вой 

кру ціць? А са праў ды, ча го ж так?

Пэў ны час ста рыя маў чаць. Воль га Пят-

роў на на рэш це па ру шае маў чан не:

— Та му, ві даць, што пус та зел ле са ма зям-

ля па са дзі ла, а не мы з та бой. А якая ж ма ці 

сваё дзі ця па крыў дзіць?..

ДЗЯ КУЙ ЖОН ЦЫ
Са на то рый. Пер шая па ло ва дня. Вяр та-

ем ся з жон кай з пра цэ дур. Пры бі раль шчы ца 

толь кі што па мы ла пад ло гу ў на шым па кой-

чы ку, вы пра ста ла ся, зня ла ану чу са шваб ры, 

пры вет на нам усміх ну ла ся і ска за ла:

— Вя лі кі дзя куй за па ра дак, што пад трым-

лі ва е це ў па кой чы ку. Я на огул люб лю ся мей-

ныя па ры. У нас тут не ка лі, вы па слу хай це 

толь кі, жыў адзін дзя док. Яму бы ло — не 

па ве ры це! — дзе вя нос та два га ды. Па хва-

лі ла і яго за па ра дак. Ма лай чы на, дзя ду ля, 

ка жу. А ён за яў ляе ба дзё ра так: «Гэ та не мне 

трэ ба дзя куй ка заць, а ма ёй жон цы. Яна пры-

ву чы ла мя не да па рад ку». — «Якім чы нам, 

ці ка ва?» — «А вель мі прос та... У пер шыя 

дні, як толь кі па бра лі ся шлю бам, шкар пэт кі 

ці ка шу лю кі ну абы дзе ў па коі ці абу так не 

там па стаў лю, — яна ты дзень са мной не 

раз маў ляе. Кар міць кар мі ла, хлу сіць не бу ду. 

Але па да ва ла ежу на стол як чу жо му. Ага, 

ду маю, трэ ба пе ра раб ляц ца...» Я ўсміх ну ла ся 

ста ро му пас ля па чу та га і па пра сі ла пе ра даць 

сло вы па дзя кі сва ёй ба бу лі.

— Аба вяз ко ва пе ра дам, — сур' ёз на па абя-

цаў дзя ду ля. — Ча му ж не пе ра даць, ка лі яна 

гэ та за слу жы ла?

ХА ТА НЕ ПУС КАЕ
Іг нат да жы вае век адзін. Дзе ці ў го ра дзе, 

жон ка га доў коль кі та му ады шла ў ін шы свет. 

Ка жуць, не як пры ехаў да яго ма лод шы сын 

Пят ро з ад ным жа дан нем — за браць на рэш-

це баць ку да ся бе ў го рад, усё ж ляг чэй там 

бу дзе яму. Ча му на рэш це? Ды бра лі ся за 

гэ тую спра ву дзе ці не адзін ужо раз, а толь кі 

ні чо га не атры ма ла ся. «Едзь це, ад куль пры-

еха лі! Як гэ та я сваю ха ту па кі ну? Не смя шы-

це лю дзей», — ад не кваў ся ста ры. Сіл ком жа 

яго і са праў ды не па цяг неш — не дзі ця.

А тут Пят ро па абя цаў сва ім бра там Мі ка лаю 

і Сця па ну, што без баць кі не пры е дзе. Збі рай це 

на стол і су стра кай це. Па стаў лю баць ку ўмо ву: 

не па е дзеш, ска жу, ты, не па еду і я. Ся ду на 

па ро зе і бу ду ся дзець. Хоць дзень, хоць два...

Пят ро, ледзь ве пе ра сту піў шы па рог, за-

явіў ста ро му пра мэ ту ві зі ту. А Іг нат сваё:

— Не па еду, хлоп цы. Вы лепш мне дроў 

на за па сьце... А ва ды вя дзер ца як-не будзь 

пры ня су. Тым больш што я ўжо свой ба гаж 

упа ка ваў і ад пра віў...

— Ку ды? Які ба гаж? — здзі віў ся Пят ро.

— А ту ды... — Іг нат мах нуў у бой мо гі-

лак. — У ім тры ін фарк ты... Арт роз з арт ры-

там... І рэў ма тызм...

ЯК ЖЫ ВАЯ
Ба бы Ду ні даў но ня ма ўжо. Бы ва ю чы на 

вяс ко вых мо гіл ках, па ды хо джу і да яе. Угля-

да ю ся ў вы яву ста рой — як жы вая на гра ніт-

най плі це. І быц цам чую яе го лас — пры глу-

ша на-хрып ла ва ты, не та роп кі:

— Як толь кі сы шоў снег, пад сох ла зям ля, 

смец це ка ля два ра зграб ла ў куч кі, а по тым 

зне сла ў ад ну блі жэй да да ро гі, там мож на 

спа ліць — пя сок, а па бу до вы да лё ка. Спа лі ла, 

зна чыць, смец це, а по тым у кра му па бег ла. 

На бра ла ўся го, а та ды — цап: ня ма гро шай. 

Доб ра ж пом ню, што ў кі шэ ні бы лі. Мо до ма, 

ду маю? Па бег ла — і до ма ня ма. Ку ды ж яны 

па дзе лі ся, ха ле ра? Увесь ве чар ма ра ка ва ла, 

і толь кі та ды да мя не дай шло — гро шы, пэў-

на ж, вы ле це лі з кі шэ ні, і я іх ра зам са смец цем 

зграб ла і спа лі ла, сля пая ця це ра. Пе ра жы ва-

ла, вя до ма ж. А по тым су па ко і ла ся: гэ та ж 

Бог мя не па ка раў. За што, пы та еш ся? Як раз 

пе рад гэ тым я ку пі ла ў Шу ры ка ва лак са ла, які 

ён сцяг нуў з-пад піль на га во ка жон кі, а гро шы, 

вя до ма ж, пра піў. Не трэ ба бы ло мне гэ та га 

ра біць. Грэх. Вось ён і па ка раў мя не...

КА СІ, КА СА!
Аляк сей Мак сі ма віч тра піў у баль ні цу: 

сэр ца. Ужо дру гі ты дзень тут. Кры ху ачу няў, 

па чу вае ся бе ле пей. Пас ля кро пель ні цы да 

абе да быў воль ны ад пра цэ дур час, і ён 

пры лёг на ло жак. «Мо па сплю хоць тро хі, бо 

ноч чу, лі чы, так і не са мкнуў ва чэй: бяс сон-

ні ца». І толь кі, зда ец ца, пра ва ліў ся не ку ды ў 

не быц цё, як за акном рэ дзень ка за та рах цеў 

ма тор чык. Зда га даў ся: кась бар. Ён ужо ба-

чыў гэ та га хлап ца, які ўшчыль ніў ся так, што 

не толь кі ў рот і нос, але і на це ла не тра піць 

пы лок ад тра вы. Ужо трэ ці дзень ён ко сіць. 

«Зла маў ся б ты ці што, хлоп ча», — ня лю-

ба па ду маў пра кас ца, які пе ра шка джаў яму 

спаць, Аляк сей Мак сі ма віч.

Ві даць, у ра бот ні ка быў пе ра кур, і бен за пі-

ла не каль кі хві лін маў ча ла. А по тым зноў — 

гыр ды гыр! Ну дзе тут за снеш! Ат!..

І ста ры ўспом ніў вёс ку, сваю ка су-лі тоў-

ку — «ся мё рач ку». Лё гень кая, вост рань-

кая — ка сіць ёю прос та цуд! Ды і ме ло дыя 

яе — джык-джык — сэр цу лю ба, не тое што 

гэ тая ма ла тар ня. Раз ва жаў: «Бо тая — свая, 

зям ная, гэ тая ж — ней кая чу жая...»

Ле жа чы, Аляк сей Мак сі ма віч цвёр да ра-

шыў — ка лі вер нец ца, ад клеп ле як след ма-

ла точ кам сваю «ся мё рач ку» і аба вяз ко ва 

па ко сіць. Аба вяз ко ва. Хоць ка ро ву ўжо і не 

тры мае, а прос та так. Для ду шы. «Эх, — ду-

маў ста ры, — ка лі б і гэ та му хлап цу даць 

па слу хаць, як хо ра ша спя вае мая ка са! Шка-

да — не атры ма ец ца. Я б яму, блаз ню ку, па-

ка заў, як ка сіць трэ ба, а не гыр каць!..»

Але ка лі ў па кой уплы ваў пах све жа ско ша на-

га се на, твар у ста ро га ўсё роў на ла гад неў...

КАРЫСНАЯ СПРАВА
Юр ка, ма лод шы Яго раў сын, учо ра па тэ-

ле фа на ваў баць ку ў вёс ку і ад ра зу ж, ледзь 

па ві таў шы ся, па пра сіў:

— Та та, го рад гар монь про сіць! Пра вёс ку, 

та та!.. На шу, лю бі мую!.. Хут чэй, хут чэй!..

Ягор моўч кі, бы пад ней кім гіп но зам, узяў 

гар мо нік, сеў на зэ длік, ма біль нік па клаў на 

та бу рэт пе рад са бой і рас цяг нуў мя хі...

Вы ка наў за каз, пад нёс ма біль нік да ву ха, 

спы таў:

— Ці не хо піць, сын? Ды і ча му гэ та та бе 

рап там за кар це ла ся род бе ла га дня пес ню 

па слу хаць? Ра біць ня ма ча го?

Юр ка не ад ка заў.

— Ты што там — пла чаш? — Ягор уз ня ўся 

з зэ длі ка, па ста віў гар мо нік на стол. — Ну 

дзе ты?!

Сын і на гэ ты раз не ад ка заў, хоць быў на 

су вя зі. «Ён, што, — п'я ны, мо жа? Дык быц-

цам не — го лас не вы дае. А ча му ж та ды 

маў чыць?»

Па пы таў больш стро га:

— Ты ку ды там пад зеў ся?! Дай яму гар-

монь, а сам — маў чок?

І рап там па чуў сы наў го лас, ра дас ны, 

шчас лі вы:

— Усё, та та! За пі са лі! Дзя куй! Пад чыс-
цім тро хі, і бу дзе доб ра. Гэ та ж мы ў на-
род ным тэ ат ры спек такль ста вім, і ў фі на ле 
па трэб на бы ла пес ня пра вёс ку... Чым дзе 
бе гаць і шу каць, дык я пра ця бе ўспом ніў... 
Яшчэ раз дзя куй, та та. Пры вя зём аба вяз ко-
ва спек такль з тва ім гар мо ні кам у вёс ку... 
Абя цаю!

«Каб жа ска заў, што для спек так ля, дык 
я, мо жа, сыг раў бы лепш», — па шка да ваў 
Ягор.

Але ад та го, што хоць ней кую ка рыс ную 
спра ву зра біў сён ня для лю дзей, ра дас на 
пры туп нуў на гой і, усміх нуў шы ся ка ту, які 
ля жаў на ла ве і ўваж лі ва са чыў за гас па-
да ром, жва ва пра па на ваў: «Ці не па ра нам 
пад сіл ка вац ца, дру жа? Ба чыў жа сам — мы 
за ра бі лі!»

Ва сіль ТКА ЧОЎ



Жыц цё він кіЖыц цё він кі   СВАЁ — НЕ ЧУЖОЕ

ШЧАС ЦЕ Ў ЭФІ РЫШЧАС ЦЕ Ў ЭФІ РЫ
Но вае тэ ле ві зій нае шоу для ўсёй сям'і стар туе на ка на ле «Бе ла русь 1»

БАН КІ — ДЗЕ ЦЯМ
На мі ну лым тыд ні стар та ва ла маш таб ная рэс пуб лі-
кан ская ак цыя «Бе ла грап рам бан ка» па фі нан са вай 
аду ка ва нас ці «Твае пер шыя фі нан сы». Па ча так ак цыі 
ад зна чаў ся яр кі мі ўра чыс ты мі ме ра пры ем ства мі для 
школь ні каў ва ўсіх аб лас ных цэнт рах Бе ла ру сі.

У Мін ску су пра-
цоў ні ка мі «Бел-
а грап рам бан ка» 
бы ло ар га ні за ва на 
са праўд нае свя та 
фі нан са вай аду-
ка ва нас ці ў ся рэд-
няй шко ле №136. 
Куль мі на цы яй ме-
ра пры ем ства ста-
ла ўру чэн не вуч-
ням пя тых кла саў 
ма ляў ні ча га ілюст ра ва на га збор ні ка фі нан са вых апа вя дан няў 
на бе ла рус кай мо ве «Твае пер шыя фі нан сы» і ін шых па мят ных 
пры зоў і па да рун каў ад бан ка. На ву чэн цы гэ тай шко лы пры ня лі 
ак тыў ны ўдзел у вік та ры нах і кон кур сах, пра ве ры лі свае ве ды 
па фі нан са вай аду ка ва нас ці, а так са ма ра зам з су пра цоў ні ка мі 
бан ка па трэ ні ра ва лі ся ў ра шэн ні эка на міч ных за дач.

— Ідэя ства рэн ня збор ні ка апа вя дан няў на фі нан са вую 
тэ му для школь ні каў на ра дзі ла ся не вы пад ко ва, — ад зна чыў 
на свя це на мес нік стар шы ні Праў лен ня ААТ «Бе ла грап рам-
банк» Сяр гей ЧУ ГАЙ. — Мы ха це лі, каб вы ву чэн не фі нан са вай 
гра ма ты бы ло для дзя цей у пер шую чар гу ці ка вае і ка рыс нае. 
Та му кні га «Твае пер шыя фі нан сы» на пі са на ў зай маль най 
фор ме — у вы гля дзе жы вых, ці ка вых, ма ляў ні ча ілюст ра ва ных 
апа вя дан няў на фі нан са вую тэ му. У ёй шмат ка рыс на га для 
ся бе мо жа знай сці на ват да рос лы ча ла век. З да па мо гай гэ та га 
пра ек та мы хо чам па ка заць, што банк ад кры ты для пад рас та-
ю ча га па ка лен ня і га то вы да па маг чы ў за сва ен ні фі нан са вай 
на ву кі. Сён ня час ця ком па ўзроў ні фі нан са вай аду ка ва нас ці 
ча ла ве ка мяр ку юць аб яго пра фе сі я на ліз ме, уз роў ні агуль на-
га раз віц ця. На ша за да ча — да па маг чы дзе цям стаць яшчэ 
больш раз ві ты мі і аду ка ва ны мі ў фі нан са вым пла не, і як вы нік, 
па спя хо вы мі і ўпэў не ны мі ў са бе.

Да вед ка. У 2017 го дзе пра ек ту «Бе ла грап рам бан ка» «Твае 
пер шыя фі нан сы» споў ні ла ся ча ты ры га ды. За гэ ты час банк 
на ве даў сот ні школ па ўсёй кра і не, пра вёў мност ва ўро каў 
па фі нан са вай аду ка ва нас ці і ўру чыў ты ся чам пя ці клас ні каў 
бра шу ры на фі нан са вую тэ му. Акра мя та го, «Бе ла грап рам-
банк» з'яў ля ец ца ак тыў ным удзель ні кам Тыд ня фі нан са вай 
аду ка ва нас ці дзя цей і мо ла дзі, які што год пра во дзіц ца ў на-
шай кра і не. Так, у 2016 го дзе банк пра вёў для дзя цей па ўсёй 
Бе ла ру сі больш за 300 ме ра пры ем стваў, у іх пры ня ло ўдзел 
больш за 11 ты сяч ча ла век.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу




