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15 лі пе ня па чаў ся ці ка вы 

са цы яль ны пра ект — ін стаг-

рам-шоу «Мо ва чэ лендж». 

У яго ўдзель ні каў бу дзе роў на 

ме сяц, каб пе рай сці на ка ры-

стан не бе ла рус кай мо вай. Два 

ра зы на ты дзень ге роі шоу бу-

дуць атрым лі ваць за дан ні, і так 

па на рас та ю чай: з кож ным за-

дан нем яны ўсё час цей бу дуць 

вы ка рыс тоў ваць у сва ім жыц ці 

род ную мо ву. Шоу транс лю ец-

ца ў фар ма це сто рыз у ін стаг-

ра ме @artsіadzіba, а так са ма 

ў ін стаг ра мах яго ўдзель ні каў.

На ўдзел у шоу прый шло 107 зая-

вак з 21 пунк та све ту — з Бе ла ру сі, 

Ні дэр лан даў, Поль шчы, Укра і ны, 

Гру зіі і ін шых кра ін. Лю дзі зды ма лі 

ма ты ва цый ныя ві дэа, у якіх тлу ма-

чы лі, ча му вы ра шы лі паў дзель ні чаць 

у пра ек це.

«Я па ча ла ўжо за бы ваць род ную 

мо ву, та му што да во лі скла да на ка-

рыс тац ца ёю ў рус ка моў ным ася род-

дзі. Але мне яе не ха пае», — пры зна-

ец ца На стас ся Гло бач.

А 16-га до вая Зла та Кла чок, якая 

за хап ля ец ца ха рэа гра фі яй і з'яў ля ец-

ца ама тар кай род най мо вы, лі чыць: 

«Як ка заў Ва сіль Бы каў, я бе ла рус, і 

мая мо ва — бе ла рус кая. Я — бе ла-

рус ка, та му цал кам ла гіч на, што я 

ха чу ўжы ваць род ную мо ву як ма га 

час цей, у са мых роз ных сфе рах жыц-

ця. І ўпэў не на, што ўдзел у пра ек це 

да па мо жа мне ў гэ тым».

«Не трэ ба са ро мец ца на ша га са-

ка ві та га вы маў лен ня «г», мы га то-

выя раз маў ляць на на шай пры го жай 

і мі ла гуч най мо ве!» — лі чыць Воль га 

Кра са ві на.

«Ха чу на ву чыц ца ду маць і сва-

бод на раз маў ляць на мо ве», «Ха чу 

па ка заць сва ім сяб рам і ўсім ра вес ні-

кам маг чы масць пе ра хо ду на род ную 

мо ву, яе пры га жосць. Так са ма ха чу 

па леп шыць сваё ва ло дан не мо вай 

і прый сці во сен ню ва ўні вер сі тэт на 

дру гі курс ужо бе ла рус ка моў най», 

«Ха чу раз маў ляць на род най мо ве без 

уся ля кай тра сян кі!», «Мне пры ем на і 

ўсё тут! Наш моў ны апа рат пры ста-

са ва ны, каб раз маў ляць на род най 

мо ве!», «Ча му я ха чу гэ та зра біць? 

Па-пер шае, для са мой ся бе. Я вель мі 

даў но ма ры ла раз маў ляць на ёй, і ха-

чу па ка заць, што гэ та ня праў да, што 

ні хто з мо ла дзі не ве дае і не раз маў-

ляе на род най мо ве. Так са ма я ха чу 

лепш ра зу мець паэ зію на бе ла рус кай 

мо ве», — ка жуць ін шыя ама та ры, якія 

вы ра шы лі да лу чыц ца да пра ек та.

«Ка лі ты так са ма ха цеў пе рай сці 

на бе ла рус кую мо ву, да лу чай ся! — 

за клі ка юць мно гія ўдзель ні кі шоу. — 

Да вай це па ка жам усім, што на ша 

мо ва іс нуе не толь кі ў пад руч ні ках, 

але і ў рэ аль ным жыц ці!»

* * *
— Са 107 за явак мы ада бра лі 

31 удзель ні ка, — ка жа ды рэк тар 

куль тур най пля цоў кі «Арт-ся дзі ба» 

і адзін з іні цы я та раў шоу «Мо ва чэ-

лендж» Алесь СНЕГ. — Мы ўліч ва лі 

не толь кі за ці каў ле насць у пра ек це, 

але гля дзе лі і на тое, ці ўме юць лю дзі 

зды маць доб рае ві дэа. Гэ та важ на 

для та го, каб тыя, хто бу дзе са чыць 

за пра ек там, не прос та на зі ра лі, але 

на тхня лі ся і так са ма пе ра хо дзі лі на 

бе ла рус кую мо ву, па чы на лі ёй ка рыс-

тац ца ў паў ся дзён ным жыц ці.

Вель мі пры ем на, што ад гук ну ла ся 

шмат школь ні каў. Мно гія лі чаць, што 

на шы дзе ці не ці ка вяц ца род най мо-

вай, абы яка ва да яе ста вяц ца і яна 

ім амаль не па трэб на. Але шмат лі кія 

за яў кі, атры ма ныя ад 14—16-га до-

вых ма ла дых лю дзей, па ка за лі, што 

гэ та не так. Акра мя гэ та га, па сту па лі 

за яў кі ад сту дэн таў і да рос лых лю-

дзей «за 40» і на ват «за 50» га доў. 

Са ма му ма ла до му на ша му ўдзель ні ку 

13 га доў, са ма му ста ла му — 51 год. 

Боль шасць лю дзей — школь ні кі або 

сту дэн ты пер шых кур саў. Так што 

не ма юць ра цыі тыя, хто ка жа, што 

сён няш няй мо ла дзі ні чо га не трэ ба! 

Так са ма ся род удзель ні каў кас тын гу 

ёсць су пра цоў ні кі і Чыр во на га Кры-

жа, і Кі еў ска га тэ ле ба чан ня, і зна ка-

мі тых Cіrque du Soleіl, EPAM, UBER і 

мно гіх ін шых кам па ній.

Два ра зы на ты дзень мы бу дзем 

да ваць праз «Ін стаг рам» удзель ні кам 

шоу за дан ні, звя за ныя з бе ла рус кай 

мо вай, якія яны му сяць вы ка наць. 

У гэ ты па ня дзе лак мы да сла лі ўсім 

пер шае за дан не — знай сці кні гу на 

бе ла рус кай мо ве і пра чы таць яе, а 

так са ма зняць гэ ты этап на ві дэа, 

рас ка заць пра свае дум кі і па чуц ці 

ў су вя зі з гэ тым. Спа дзя ём ся, што 

ін шыя лю дзі бу дуць ра іць на шым ге-

ро ям, якія кні гі ім вар та пра чы таць.

* * *

Та кім чы нам, гэ тым ле там усе 

ах вот ныя змо гуць са чыць за за-

хап ляль ным, на тхняль ным і пры-

го жым шоу. І маг чы ма, хтось ці з 

гле да чоў ска жа сле дам за ад ной 

з яго ўдзель ніц Іры най Ці ха нскай: 

«Бу ду спа дзя вац ца, што з гэ та га 

дня пач ну раз маў ляць цал кам на 

род най мо ве!»

Свят ла на БУСЬ КО.

30 ДЗЁН,
КАБ ПЕ РАЙ СЦІ НА БЕ ЛА РУС КУЮ
На ша мо ва іс нуе не толь кі ў пад руч ні ках, але і ў рэ аль ным жыц ці

Са цы яль ны пра ектСа цы яль ны пра ект

Лі га чэм пі ё наўЛі га чэм пі ё наў

«За да ча не змя ні ла ся — 
па тра ба ва ла ся за бі ваць»

Фут ба ліс ты БА ТЭ вый шлі ў дру гі 
ква лі фі ка цый ны ра унд Лі гі чэм пі ё наў

У па ядын ку ў ад каз 1-га кру га ква лі фі ка цыі на по ле га-

рад ско га ста ды ё на ў Глі ві цы чэм пі ё ны Бе ла ру сі за ва я-

ва лі ва ля вую пе ра мо гу над поль скім «Пяс та» — 2:1. На 

21-й хві лі не Якуб Чэр вінь скі тра піў у ва ро ты гас цей, а ў 

дру гой па ло ве су стрэ чы, ка лі да фі ні шу дру го га тай ма 

за ста ва ла ся ўся го 15 хві лін, ба ры саў ча не за ра бі лі пе-

наль ці, якое рэа лі за ваў Эр вейн Му кам. Па вя лі чыў лік 

мат ча За хар Вол каў.

— Мы пра пус ці лі ў па чат ку, тым не менш на ша за да ча 

не змя ні ла ся: па тра ба ва ла ся за бі ваць. Адзі нае, ра бі лі шмат 

бра ку ў прос тых сі ту а цы ях, з пры чы ны ча го за ста ва лі ся без 

мя ча. А так атры маў ся звы чай ны да брот ны еў ра куб ка вы матч. 

Са пер нік вель мі сур' ёз ны і май стра ві ты. Але гэ та фут бол. 

Гас па да ры за бі лі адзін мяч, мы два — і пра бі лі ся ў на ступ ны 

этап, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер БА ТЭ Аляк сей БА ГА. — 

У Еў ро пе на фут бо ле заў сё ды доб ры ан ту раж, а ка лі тры бу ны 

пад трым лі ва юць не толь кі сва іх, але і са пер ні каў, — гэ та вель мі 

вы дат на. Вя лі кі дзя куй фа на там і БА ТЭ, і «Пяс та». Ця пер на ша 

за да ча — ад на віц ца і рых та вац ца да лей.

У дру гім раў ндзе ква лі фі ка цыі га лоў на га кан ты нен таль на га 

тур ні ру БА ТЭ су стрэ нец ца з нар веж скім «Ру сен бор гам». Чэм-

пі ён Нар ве гіі двой чы пе ра мог паў ноч на ір ланд скі «Лін філд» — 

2:0 (у гас цях) і 4:0 (до ма). Пер шы матч БА ТЭ і «Ру сен бор га» 

ад бу дзец ца ў Ба ры са ве 24 лі пе ня, паў тор ны — 31 лі пе ня ў 

Трон хей ме.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

Ле та вяр та ец ца
У  блі жэй шыя дні 

сон ца зноў пры пя чэ да плюс 30 гра ду саў
Больш за два тыд ні ў на шай кра і не ўтрым лі ва ец ца ня-

ўстой лі вае на двор'е з тэм пе ра тур ным фо нам на 2—6 

гра ду саў ні жэй за ся рэд нія шмат га до выя зна чэн ні. Але 

ў гэ тыя вы хад ныя дні на двор'е па леп шыц ца — знач на 

па цяп лее, і даж джоў бу дзе менш. Тэм пе ра тур ны фон 

вер нец ца ў рам кі клі ма тыч най нор мы, па ве да мі лі спе-

цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў пе ра важ на па 

паў ноч на-ўсход няй част цы кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы, маг чы мы на валь ні цы. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўдзень бу дзе ад плюс 18 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе 

да 26 гра ду саў цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны. У су бо ту 

ўмо вы на двор'я бу дзе ў асноў ным вы зна чаць воб ласць па вы-

ша на га ат мас фер на га ціс ку. Пе ра важ на без апад каў, толь кі 

ўдзень у асоб ных ра ё нах Брэсц кай воб лас ці маг чы мы ка рот-

ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай ча ка ец ца сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 8 гра ду саў да 

плюс 14 гра ду саў, удзень бу дзе ад плюс 21 гра ду са па паў ноч-

ным ус хо дзе да 28 цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Але па-са праўд на му пры пя каць пач не ў ня дзе лю. У гэ ты 

дзень, 21 лі пе ня, уна чы ў воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на-

га ціс ку бу дзе без апад каў, а ўдзень з тэ ры то рыі Поль шчы на 

за хад Бе ла ру сі пе ра мес ціц ца ат мас фер ны фронт. Мес ца мі, па 

за ход няй част цы кра і ны, прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы і 

на валь ні цы. Уна чы і ра ні цай ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 10—17 цяп ла. Удзень бу дзе ад 

плюс 23 да плюс 29 гра ду саў, па Брэсц кай воб лас ці па вет ра 

пра грэ ец ца да 30 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па-

ня дзе лак ат мас фер ныя фран ты пры ня суць уна чы ў за ход ніх 

і цэнт раль ных ра ё нах, а ра ні цай і ўдзень на боль шай част цы 

тэ ры то рыі кра і ны ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі на валь ні-

цы. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 11—18 цяп ла, а ўдзень — 

ад плюс 20 да плюс 27 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Да кан ца са ка ві ка 2020 го да па він ны быць 

за вер ша ны ра бо ты па рэ кан струк цыі 

зва ні цы і брацка га кор пу са Свя та-Ус пен ска га 

Жы ро віц ка га ма нас ты ра.

У маі 2020 го да, пе рад ае Бел ТА, ад зна чац ца 

550-год дзе з ча су з'я ўлення Жы ро віц кай іко ны Бо жай 

Ма ці і 500-год дзе за сна ван ня Свя та-Ус пен ска га Жы ро-

віц ка га ма нас ты ра.

«Ма нас тыр, — ад зна чы ла ў час яго на вед ван ня кі раў-

нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА, — 

знач ная пра ва слаў ная свя ты ня. Юбі лей ныя да ты не за-

ста нуц ца па-за ўва гай. Свя точ ныя ме ра пры ем ствы пры-

цяг нуць вя лі кую коль касць гас цей. Важ на пра вес ці свя та 

на са мым вы со кім уз роў ні. Пад рых тоў ка да яго ўжо стар-

та ва ла. У найблі жэй шы час бу дзе ство ра ны ар га ні за цый-

ны ка мі тэт, пра пра ца ва на кан цэп цыя свя та».

Пад час на вед ван ня ма нас ты ра кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та азна ё мі ла ся з хо дам ра бот па рэ кан струк-

цыі яго аб' ек таў. Ра ней, у пры ват нас ці, быў уве дзе ны 

ў экс плу а та цыю бу ды нак тра пез ных з гас ці ні цай для па-

лом ні каў.

Не ўза ба ве пач нуц ца ра бо ты па рэ кан струк цыі брацка-

га кор пу са. Яны пра ду гледж ваюць аб наў лен не фа са да, 

да ху, за ме ну вок наў і дзвя рэй, ін шыя ра монт ныя ра бо ты. 

Пра ект ужо га то вы і пра хо дзіць экс пер ты зу. Так са ма 

вя дуц ца пра ект ныя по шу кі па рэ стаў ра цыі зва ні цы ма-

нас ты ра.

«Важ на за вяр шыць гэ тыя ра бо ты да кан ца са ка ві ка 

2020 го да, каб да свя точ ных ме ра пры ем стваў аб' ек ты 

паў ста лі ў аб ноў ле ным вы гля дзе. Пры гэ тым асаб лі вую 

ўва гу трэ ба на даць якас ці: па мы лак, пра лі каў на аб' ек тах 

та ко га ўзроў ню быць не мо жа», — ад зна чы ла На тал ля 

Ка ча на ва. Яна так са ма звяр ну ла ўва гу на не аб ход насць 

дбай на га і ўзва жа на га па ды хо ду да доб ра ўпа рад ка ван ня 

аг ра га рад ка Жы ро ві чы.

План пад рых тоў кі да свя та пра ду гледж вае рэ кан струк-

цыю, ра монт і ўвод у экс плу а та цыю ка ля 30 аб' ек таў.

У АБ НОЎ ЛЕ НЫМ ВЫ ГЛЯ ДЗЕ


