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Чар го вы мі пе ра мож ца мі 
кон кур су ста лі 14 твор-
чых асоб у сфе ры куль-
ту ры і мас тац тва. А ўся-
го за два дзе ся ці год дзі 
ў лі ку лаў рэ а таў больш за 
200 ча ла век. Усе яны 
ўвай шлі ў кні гу, якая спе-
цы яль на вы да дзе на да 
юбі лей най да ты. Сё ле та 
цы ры мо нія ўзна га ро джан-
ня су па ла з 80-год дзем з 
дня на ра джэн ня за сна-
валь ні ка кон кур су, бы ло-
га стар шы ні Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма, Ге роя Бе-
ла ру сі, Аляк санд ра Іо сі-
фа ві ча Дуб ко.

Сё ле та ўсе ўдзель ні кі і гос-
ці, якія са бра лі ся ў аб лас ным 
драм тэ ат ры, яшчэ раз ус пом ні лі жыц цё-
вы і пра цоў ны шлях Аляк санд ра Дуб ко, 
яко га не ста ла ў 2001 го дзе. Пе рад ува-
хо дам у за лу бы ла ар га ні за ва на экс па-
зі цыя з фо та здым каў і аса біс тых рэ чаў 
зна ка мі та га зем ля ка, мно гія з якіх пра-
да стаў ле ны яго жон кай Эмай Ні чы па-
раў най. Ра зам з кі раў ніц твам воб лас ці 
яна кож ны год пры мае ўдзел ва ўша на-
ван ні лаў рэ а таў, ся род якіх — на род ныя 
май стры, клуб ныя і му зей ныя ра бот ні кі, 
біб лі я тэ ка ры, му зы кан ты, ар тыс ты, рэ-
жы сё ры, мас та кі, жур на ліс ты, мас тац кія 
кі раў ні кі му зыч ных ка лек ты ваў. За два 
дзе ся ці год дзі вы рас ла і коль касць на-
мі на цый, ка лі спа чат ку іх бы ло 9, дык 
за раз — 14.

«Гэ та лю дзі, якія ства ра юць на ша 

ду хоў нае ба гац це, — пад крэс ліў стар-
шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ. — Кож ны з іх 
мо жа стаць пры кла дам і ге не ра та рам 
та го, што згур тоў вае на цыю, да па ма-
гае за ха ваць спад чы ну і ўзба га ціць яе. 

І гэ та ў іх атрым лі ва ец ца, не здар ма сён-
ня ту рыс ты з за хап лен нем на вед ва юць 
на шы ад ноў ле ныя куль тур ныя комп лек-
сы — та кія як ся дзі бы Агін ска га ў За-
лес сі, Ада ма Міц ке ві ча ў На ва груд ку, 
Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча ў Смар гон скім 
ра ё не, Элі зы Ажэш кі ў Грод не і ін шыя.

Ся род сё лет ніх лаў рэ а таў — вы клад-
чык і мас так Мі ка лай Бан дар чук. Мі ну-
лы год быў для яго асаб лі ва плён ны. За 
гэ ты час Мі ка лай Тра фі ма віч пры няў 
удзел у не каль кіх пле нэ рах — як ай-
чын ных, так і між на род ных. Іх вы ні ка мі 
ста лі 8 кар цін. Дзве з іх за ста лі ся ў Го-
ме лі пас ля пле нэ ру, яны пры све ча ны 
свя то му Іа а ну Кар мян ска му. Адзін з 
пле нэ раў асаб лі ва па мят ны для мас та-
ка, бо пра хо дзіў у да лё кай Чу ва шыі, на 
вы ста ве па бы ваў прэ зі дэнт Чу ваш скай 
Рэс пуб лі кі». 

Най леп шым клуб ным ра бот ні кам 
пры зна ны Дзя ніс Ба ла бу еў з Ква соў кі. 
Фальк лор ны ан самбль «Жы ві ца» пад 
яго кі раў ніц твам зай ма ец ца рэ кан струк-
цы яй аб ра даў, пе сень, тан цаў, гуль няў. 

Іх збі ра юць пад час экс пе ды цый 
па Гро дзен скім ра ё не. Дзя ніс 
пры знаў ся, што збор ма тэ ры я-
лу ча сам пра цяг ваў ся да поў на-
чы, за тое ця пер у рэ пер ту а ры 
ан самб ля больш за тры дзя сят-
кі ўні каль ных на род ных ну ма-
роў. А яшчэ мно гія гро дзен цы 
ве да юць Дзя ні са як Ва сі ля з 
гу ма рыс тыч на га ся мей на га 
ду э та «Ва сіль і Ган дзя». 

Уся го за два дзе ся ці год-
дзі лаў рэ а та мі кон кур су ста-
ла больш за 250 ча ла век. 
Са май ста рэй шай — Ма-
рыі Юль я наў не Ма жэй цы — 
95 га доў. Яна — на род ны 
май стар, вя до мая ру ка дзель-
ні ца не толь кі ў сва ім Аст-
ра вец кім ра ё не, але і за яго 
ме жа мі. Не менш вя до мы і 

са мы ма ла ды лаў рэ ат — 26-га до вы 
Яў ген Мар ке віч. Ён асво іў ста ра даў-
нюю тэх ні ку бе лаў зо рыс та га шмат ні-
то ва га ткац тва. Сё ле та ка лек тыў Лід-
ска га ра ён на га цэнт ра куль ту ры, дзе 
зай ма ец ца Яў ген, уда сто е ны спе цы-
яль най прэ міі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў 
га лі не куль ту ры і мас тац тва.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
margo@zviazda.by

Ра шэн не аб апе цы 
да ве ры лі бе ла рус ка му су ду
Вік то рыя АЗА РАН КА пра цяг не зма гац ца за сы на 

на ра дзі ме
Пар тал TMZ Sроrts па ве дам ляе, што юрыс там тэ ні-
сіст кі ўда ло ся пе ра ка наць аме ры кан скі суд пе ра даць 
раз гляд спра вы аб апе цы над сы нам у Бе ла русь.

Ка лі фар ній скі 
суд дзя пры няў 
ра шэн не на ка-
рысць Аза ран кі, 
па га дзіў шы ся, 
што спра ва аб 
апя кун стве мо-
жа раз гля дац ца 
не толь кі ў Ка-
лі фор ніі і ЗША. 
На га да ем, ра ней 
Вік то рыя да ма-
га ла ся пе ра да чы 
раз гля ду яе пы-
тан ня ў бе ла рус-
кі суд, які пры знае асноў нае пра ва апе кі над сы нам за ма ці.

У баць кі дзі ця ці Бі лі Мак ке га ёсць тры тыд ні, каб па даць 
апе ля цыю, але юрыс ты Аза ран кі ўпэў не ныя ў па спя хо вым 
за вяр шэн ні пра цэ су для бе ла рус кі. Пры гэ тым Вік то рыя не 
ад маў ляе, што хо ча, каб баць ка пры маў удзел у жыц ці Леа, 
і спа дзя ец ца на ла дзіць з ім ад но сі ны.

За раз Вік то рыя пла нуе як ма га хут чэй вяр нуц ца з сы нам 
у Бе ла русь.

На га да ем, у лі пе ні Бі лі Мак кег звяр нуў ся ў суд Лос-Ан-
джэ ле са, які па ста на віў, што на час раз гля ду спра вы аб 
апя кун стве Леа не мо жа па кі даць го рад. Каб не рас ста вац ца 
з сы нам, увесь гэ ты час Вік то рыя так са ма за ста ец ца на тэ-
ры то рыі ЗША. З-за су до вай цяж бы тэ ні сіст ка пра пус ці ла не-
каль кі буй ных тур ні раў, у тым лі ку Аustrаlіаn Ореn, US Ореn, а 
так са ма тур ні ры ў Цын цы на ці і но ва зе ланд скім Ок лен дзе.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by



ЧуліЧулі   ?!?!

Су пер ку бак УЕ ФА ў 2020-м 
мо жа пры няць Мінск

За ці каў ле насць у пра вя дзен ні фут боль на га мат ча 
вы ка за лі 9 на цы я наль ных аса цы я цый, 

у тым лі ку і Бе ла рус кая фе дэ ра цыя фут бо ла
Кон курс па вы ба ры ста ды ё на, дзе прой дзе Су пер ку-
бак УЕ ФА — 2020, па чаў ся 8 снеж ня 2017 го да, вы ка-
заць за ці каў ле насць у пра вя дзен ні мат ча аса цы я цыі 
маг лі да 12 сту дзе ня 2018 го да.

Бе ла русь пра па нуе пра вес ці матч за Су пер ку бак УЕ ФА 
на мін скім ста ды ё не «Ды на ма», рэ кан струк цыя яко га па він-
на за вяр шыц ца ле там 2018 го да. А ў 2019-м тут прой дуць 
Еў ра пей скія гуль ні. Ся род кан ды да таў акра мя на шай кра і ны: 
Ал ба нія (Ці ра на, «На цы я наль ны»), Із ра іль (Хай фа, «Са мі 
Афер»), Ка зах стан (Ал ма ты, «Цэнт раль ны»), Мал до ва (Кі-
шы нёў, «Зімб ру»), Пар ту га лія (Пор ту, «Дра гаў»), Паў ноч ная 
Ір лан дыя (Бел фаст, «Уін дзар Парк»), Фін лян дыя (Хель сін кі, 
«Алім пій скі»), Фран цыя (Ні ца, «Стад-дэ-Ніс»). Аса цы я цыі, якія 
ў 2020 го дзе пры муць мат чы фі наль най ста дыі чэм пі я на ту 
Еў ро пы, не маг лі прэ тэн да ваць на ар га ні за цыю Су пер куб ка 
УЕ ФА. Вы кан кам на за ве пры ма ю чы бок у маі 2018 го да.

Су пер ку бак УЕ ФА — афі цый ны фут боль ны тур нір, які ад-
кры вае еў ра пей скі се зон і які скла да ец ца з ад на го мат ча, дзе 
су стра ка юц ца пе ра мож цы Лі гі чэм пі ё наў і Лі гі Еў ро пы па пя рэд-
ня га се зо на. Ро зыг рыш звы чай на пра во дзіц ца ў кан цы жніў ня. 
Пе ра мож ца мі Су пер куб ка ста на ві лі ся 24 ка ман ды, най больш 
ты ту ла ва ны мі з іх з'яў ля юц ца італь ян скі «Мі лан» і іс пан ская 
«Бар се ло на», якія вый гра лі па пяць гэ тых тра фе яў. Пер шым 
ула даль ні кам Су пер куб ка УЕ ФА ў 1972 го дзе стаў га ланд скі 
«Аякс», ця пе раш ні ўла даль нік ты ту ла — мад рыд скі «Рэ ал».

У 2018 го дзе Су пер ку бак УЕ ФА пры ме эс тон скі Та лін, а ў 
2019 го дзе га лоў ны прыз бу дзе ра зы гра ны ў Стам бу ле.

Ін вес ты цыіІн вес ты цыі  

У Клі ма ві чы 
прый шоў 

лі тоў скі ка пі тал
Яшчэ на ад на го ін вес та ра ў Ма-
гі лёў скай воб лас ці ста ла больш. 
У абл вы кан ка ме пад пі са ны 
да га вор аб ства рэн ні ў Клі ма-
віц кім ра ё не прад пры ем ства 
па вы ра бе мя са ін дыч кі. Пад-
пі са лі яго гу бер на тар воб-
лас ці Ула дзі мір Да ма неў скі 
і стар шы ня праў лен ня гру пы 
кам па ній АRVІ Від ман тас Ку-
чын скас. 

Лі тоў цы збі ра юц ца ар га ні за ваць тут 
поў ны цыкл вы твор час ці, па чы на ю чы 
ад вы рошч ван ня птуш кі да па глыб ле-
най пе ра пра цоў кі мя са. Лі тоў скі ін вес-
тар па ве да міў, што рэа лі за ваць за ду-
ма нае пла ну ец ца ў на ступ ныя не каль кі 
га доў. Кам па нія збі ра ец ца пры сту піць 
да бу даў ні чых ра бот ужо вяс ной, пра-
ект ацэнь ва ец ца ў больш чым 50 міль-
ё наў до ла раў.

— На шы ін вес та ры бу дуць пра-
ца ваць у рам ках Ука за № 235 «Аб 
са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці 
паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на Ма гі лёў-
скай воб лас ці», які пра ду гледж вае 
ад па вед ныя прэ фе рэн цыі, — ад зна-
чы ла на мес нік стар шы ні Клі ма віц-
ка га рай вы кан ка ма Аляк санд ра 
МІ ХЕ ЕН КА. — Са свай го бо ку мы 
пра па ну ем ім усе не аб ход ныя аб' ек-
ты ін жы нер на-транс парт най інф ра-
струк ту ры. Для вы твор час ці мы прад-
стаў ля ем тры зя мель ныя ўчаст кі на 
тэ ры то рыі бы ло га ва ен на га га рад ка, 
які раз мя шча ец ца за 10 кі ла мет раў 
ад рай цэнт ра — ка ля вёс кі Бар су кі, 
і адзін — не па срэд на ў Клі ма ві чах. 
У Бар су ках пла ну ец ца бу даў ніц тва 
30 птуш ні каў для ма лад ня ку і ад кор му 
ін дыч кі, а ў рай цэнт ры раз мес ціц ца 

за вод па за боі і пе ра пра цоў цы птуш кі. 

Пра ект дасць маг чы масць ства рыць 

ка ля 100 но вых пра цоў ных мес цаў. 

Не вы ключ ана, што для су пра цоў ні-

каў но ва га прад пры ем ства бу дзе па-

бу да ва ны спе цы яль ны ін тэр нат.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by



Учо ра ў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 
ад бы ла ся жа раб' ёў ка 11 фі на ліс-
таў на цы я наль на га ад бо ру на «Еў-
ра ба чан не-2018». Ня гле дзя чы на 
чар го выя за ку ліс ныя раз бо ры, на 
ім пры сут ні ча лі ўсе ар тыс ты або 
іх прад стаў ні кі (за вы клю чэн нем 
гур та Shumа, які зна хо дзіц ца на 
гаст ро лях), і на сён няш ні мо мант 
ні хто з му зыч на-тэ ле ві зій най гон кі 
не вы быў.

Па вод ле жа раб' ёў кі, у фі на ле 16 

лю та га ўдзель ні кі га ла-кан цэр та вый-

дуць на сцэ ну ў на ступ ным па рад ку: 

1. Аdаgіо, 2. Аlеksееv, 3. Shumа, 4. Соф'я 

Ла пі на, 5. Nароlі, 6. Анас та сія Ма ла шке віч, 

7. Гю неш, 8. Ра дыё хва ля, 9. Аlеn Hіt, 10. 

Lеху Wеаvеr, 11. Кі рыл Гуд.

Акра мя та го, як па ве да мі лі «Звяз-

дзе» ў ме ды я хол дын гу, пад час су стрэ-

чы бы лі акрэс ле ны асноў ныя мо ман-

ты пад рых тоў кі да фі на лу, а так са ма 

юры дыч ныя ас пек ты су пра цоў ніц тва 

вы ка наў цаў з Бел тэ ле ра дыё кам па ні яй. 

Да рэ чы, кан чат ко вае ра шэн не на конт 

маг чы май дыс ква лі фі ка цыі ўкра ін ска га 

спе ва ка Аlеksееv'a ў бе ла рус кім ад бо-

ры па куль не пры ня тае.

Між тым дня мі ў се ці ве раз га рэў ся 

скан дал як раз на гэ ты конт. Прад зю сар 

Nароlі і Аlеn Hіt Аляк сандр Слуц кі за клі-

каў ін шых ар тыс таў пад пі саць зва рот да 

ар га ні за та раў на цы я наль на га ад бо ру з 

па тра ба ван нем дыс ква лі фі ка ваць Мі кі-

ту Аляк се е ва за па ру шэн не кон курс на га 
рэг ла мен ту. У ад ва рот ным вы пад ку ар-
тыс ты як быц цам бы лі га то выя на край нія 
ме ры: ад мо віц ца пад піс ваць кант рак ты 
і ўдзель ні чаць у фі на ле на цы я наль на га 
ад бо ру. Праў да, амаль па ло ва фі на ліс-
таў не пад тры ма ла ідэю зва ро ту. У прэс-
служ бе Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, са свай го 
бо ку, па ве да мі лі, што ні я ка га афі цый на га 
ліс та ад вы ка наў цаў у ме ды я хол дын гу 
не атрым лі ва лі. Па зі цыя прад стаў ні коў 
Аlеksееv'а не змя ні ла ся: яны сцвяр джа-
юць, што за яў ле ная на кон курс пес ня не 
вы кон ва ла ся пуб ліч на і не бы ла рэа лі-
за ва на ка мер цый на да 1 ве рас ня 2017 
го да, а зна чыць, ад па вя дае пра ві лам 
на цы я наль на га ад бо ру. А вось спя вач ка 
Ру ся, са ліст ка гур та Shumа, да яко га ў 
ар га ні за та раў так са ма бы лі пы тан ні з-за 
вы ка ры стан ня на род ных слоў у пес ні, 
ад зна чы ла, што пра ві лы між на род на га 
кон кур сы гэ та да зва ля юць, ад нак пры 
не аб ход нас ці ка лек тыў га то вы  змя ніць 
тэкст, каб ён ад па вя даў пра ві лам.

Як ста ла вя до ма, пе ра мож ца «Еў ра-
ба чан ня-2009» Аляк сандр Ры бак па даў 
за яў ку на між на род ны пе сен ны кон курс 
гэ та га го да. Ура джэ нец Бе ла ру сі збі ра ец-
ца ў Лі са бон ад Нар ве гіі са сва ёй пес няй 
«That's How You Wrіte Song». Аб вы ба ры 
нар веж цаў ста не вя до ма 10 са ка ві ка, ка-
лі му зы кант у лі ку 10 канкурсантаў пры-

ме ўдзел у фі наль ным ад бо ры.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. 
tselyashuk@zviazda.by

У ГО НАР НАЙ ЛЕП ШЫХ
У Грод не 20-ы раз уша на ва лі лаў рэ а таў аб лас ной прэ міі імя Аляк санд ра Дуб ко

Іры на ША ТЫ РО НАК, пісь мен ні-
ца, лаў рэ ат прэ міі імя Дуб ко:

— Са праўд ным па да рун кам стаў 
збор нік, у якім са бра на ін фар ма цыя 
аб усіх лаў рэ а тах за 20 га доў. Да-
рэ чы вы дан не вый шла ўжо ў гэ тым 
го дзе, але ў яго ўвай шлі і сё лет нія 
лаў рэ а ты. Вель мі стыль нае афарм-
лен не. Мы ўдзяч ны ар га ні за та рам, 
жур на ліс там, што яны рас кры лі і да-
нес лі ба га ты твор чы па тэн цы ял рэ гі-
ё на, тых лю дзей, якія ма юць роз ныя 
твор чыя да сяг нен ні.

Лаў рэ ат прэ міі імя Дуб ко — на род ны май стар Ста ні сла ва МІХ НО.
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СпСп   ра вы ра вы ду хоў ныяду хоў ныя

Хрыс ці я не па мо ляц ца ра зам
Эку ме ніч ныя на ба жэн ствы прой дуць у кас цё лах кра і ны

Што год з 18 да 25 сту дзе ня хрыс ці я не роз ных кан фе сій 
ва ўсім све це і ў Бе ла ру сі так са ма збі ра юц ца ра зам на 
эку ме ніч ных на ба жэн ствах, ма літ вах, кан фе рэн цы ях, 
кан цэр тах і ін шых ме ра пры ем ствах, па ве дам ляе сайт 
catholіc.by. Эку ме ніч ны рух вы сту пае за зблі жэн не і 
аб' яд нан не роз ных хрыс ці ян скіх кан фе сій і пад трым-
лі вае ідэа ло гію хрыс ці ян ска га адзін ства.

Паў ста год дзя та му па іні цы я ты ве Па пскай ра ды спры ян ня 
хрыс ці ян ска му адзін ству ў Ка та ліц кім кас цё ле ўпер шы ню быў 
пра ве дзе ны Ты дзень ма літ ваў за адзін ства хрыс ці ян. За раз 
гэ та ўжо ста ла тра ды цы яй.

У на ступ ную су бо ту, 20 сту дзе ня, эку ме ніч ная ма літ ва з 
удзе лам прад стаў ні коў роз ных хрыс ці ян скіх кан фе сій прой дзе 
ў Мін ску. У ар хі ка фед раль ным кас цё ле Імя Най свя цей шай 
Дзе вы Ма рыі ма літ ва рас пач нец ца ў 19.15, ад ра зу пас ля вя-
чэр няй свя той Ім шы ў 18.30. Рас клад на ба жэн стваў у ін шых 
га ра дах — Грод не, Пін ску, Ма гі лё ве — мож на знай сці на афі-
цый ным пар та ле Ка та ліц ка га кас цё ла ў Бе ла ру сі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by



На слы хуНа слы ху   Пе ра ме лец ца — 
пес ня бу дзе?Чар го вы ад бор 

на «Еў ра ба чан не» па тра ды цыі пра хо дзіць са скан да ла мі


