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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Івана, 
Ігната, Карнілы, 
Мітрафана, Сяргея.

К. Магдалены, Кандрата, 
Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.45 21.31 16.46

Вi цебск — 4.27 21.28 17.01

Ма гi лёў — 4.35 21.21 16.46

Го мель — 4.40 21.09 16.29

Гродна — 5.02 21.45 16.43

Брэст — 5.11 21.36 16.25

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 29 мая.

Месяц у сузор’і Казярога.

Жан чы ны — вель мі 

хіт рыя ства рэн ні: ад ноль-

ка выя су кен кі іх раз' юш-

ва юць, а ад ноль ка выя 

смарт фо ны — не!

— Што ў вас у ба гаж-

ні ку?

— Па ляў ні чы ка ра бін і му-

ляж це шчы.

Учо ра поз на ўве ча ры за 

ру лём ледзь пры том насць 

не стра ціў, ка лі за го ра дам 

у цем ры ўба чыў шкі ле ты, 

якія пе ра бя га лі да ро гу.

Ака за ла ся, на пе ша хо-

дах бы лі свят ло ад бі валь-

ныя на шыў кі.

— О, дзе ж той Муж чы на, 

які па ка хае мя не та кой, якая 

я ёсць?!

— Вось ён я, я ка хаю ця бе!

— Вой, не, ты страш-

ны...

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

2, субота, 5.30 — 19.00

4, панядзелак, 

6.00 — 24.00

5, аўторак, 0.00 — 13.00

7, чацвер, 8.30 — 23.00

9, субота, 20.00 — 24.00

10, нядзеля, 0.00 — 6.00

12, аўторак, 5.30 — 9.00

13, серада, 21.30 — 24.00

14, чацвер, 0.00 — 9.30

15, пятніца, 18.30 — 24.00

16, субота, 0.00 — 9.30

18, панядзелак, 

5.30 — 10.30

20, серада, 13.00 — 14.30

22, пятніца, 3.30 — 21.00

24, нядзеля, 

16.00 — 24.00

25, панядзелак, 

0.00 — 6.30

26, аўторак, 15.30 — 24.00

27, серада, 0.00 — 17.00

29, пятніца, 10.00 — 24.00

30, субота, 0.00 — 6.30

Неспрыяльныя дні і гадзіны ў  чэрвені

Гэ та звя за на з шы ро-

кім по пы там на вы ра-

бы. Тое, чым не ка лі ка-

рыс та лі ся на шы прод кі, 

ця пер зноў у трэн дзе. 

Пры чым ца на на са ма-

тка ныя рэ чы не па дае, 

а, на ад ва рот, рас це. На-

прык лад, за адзін метр 

па ла ві ка на льня ной 

асно ве тка чы хі про сяць 

15 руб лёў. Руч нік каш-

туе ад 40 да 70 руб лёў.

І та вар не за леж ва ец ца. 

Са мы мі «ха да вы мі» свя та мі 

май стры-тка чы хі на зы ва юць 

фес ты валь на цы я наль ных 

куль тур і «Сла вян скі ба зар». 

А з па пу ляр ных вы ра баў — 

са ма тка ныя па ла ві кі. Куп ля-

юць іх у асноў ным га ра джа-

не і ра сій скія ту рыс ты. Так, 

на мі ну лым Ба за ры бра лі па 

5—10 мет раў, па ве да мі ла 

тка чы ха з Цэнт ра ра мёст ваў 

Ваў ка выс ка га ра ё на Яні на 

Ізоль ская.

Жан чы на бы вае амаль на 

ўсіх свя тах, якія ла дзяц ца з 

удзе лам ра мес ні каў і май-

строў. Час та пры во зіць і свой 

ткац кі ста нок. Ён не вя ліч кі, 

та му асаб лі вых кло па таў не 

да стаў ляе, а лю дзям ці ка ва 

ўба чыць пра цэс ткац тва.

— Гэ та ста нок су час ны, — 

тлу ма чыць Яні на Вац ла ваў-

на, — і ро бяць іх у Грод не 

на пры ват ным прад пры ем-

стве. Мы ў цэнтр ра мёст ваў 

на бы лі толь кі адзін, бо ён не 

тан ны, пры гэ тым ча ка лі паў-

го да, па куль зро бяць за каз.

У ра ён ным Цэнт ры ра-

мёст ваў ёсць і ста рыя стан-

кі, якім дзесь ці га доў пад сто. 

Да рэ чы, сю ды мо жа прый сці 

кож ны, хто хо ча на ву чыц ца 

ткаць за сім ва ліч ны кошт. 

Асаб лі ва ці ка вяц ца ткац-

кай спра вай хлоп чы кі, ка жа 

Яні на. Пас ля го да ву чо бы 

кож ны атрым лі вае сваю рэч 

на па мяць. Ця пер у ткац кім 

гурт ку зай ма ец ца ся мё ра 

дзя цей.

А са ма Яні на Вац ла ваў-

на ву чы ла ся гэ тай спра ве ў 

вя до май на весь рэ гі ён май-

стры хі Лю бо ві Ба лёнь — май-

стра на род ных про мыс лаў 

па ткац тве. Жан чы не ўжо 

83 га ды, але яна да гэ тай па-

ры не кі дае лю бі мую спра ву. 

Дзя ку ю чы ёй, у Ваў ка выс-

ку ад ра дзі лі тра ды цый нае 

двух ніт ка вае ткац тва, якое 

з'яў ля ец ца эле мен там не-

ма тэ ры яль най куль тур най 

спад чы ны Гро дзен скай воб-

лас ці.

Па сло вах Яні ны Вац-

ла ваў ны, ра ней амаль усе 

жан чы ны ўме лі ткаць. Ужо з 

14 га доў дзяў чы на рых та ва-

ла са бе па саг. А на вя сел лі 

па він на бы ла кож на му гос цю 

па да ра ваць по яс, які вы тка-

ла са ма. Гэ та тра ды цыя, на 

жаль, не за ха ва ла ся. Да рэ-

чы, у пост тка чы хі не пра цу-

юць. Ра ней у гэ ты пе ры яд 

нель га бы ло за кла даць асно-

ву з ні так. Пас ля Вя лі ка дня, 

на прык лад, па чы на лі ткаць 

толь кі праз 10 дзён. Ця пер у 

ваў ка выс кіх ткал ляў са мыя 

на пру жа ныя дні, бо трэ ба па-

спець да лет ніх фес ты ва ляў 

у Грод не і Ві цеб ску.

— У нас ёсць за ка зы і ад 

мяс цо вых жы ха роў, — ка жа 

Яні на Ізоль ская. — Мно гія 

про сяць вы ткаць па ла ві кі ў 

тра ды цый най ваў ка выс кай 

га ме: гэ та спа кой ны, пры-

глу ша ны ко лер. Але ёсць і 

за ка зы на яр кія вы ра бы, на-

прык лад для дзі ця чых па ко-

яў. Дзі ця поў зае па ім і раз-

гля дае яр кія па лос кі. По пыт 

рас це, бо гэ та на ту раль ны 

вы раб на льня ной асно ве. 

На аг ра ся дзі бы куп ля юць.

Ткац кія тра ды цыі ад наў-

ля юц ца амаль па ўсіх ра ё-

нах Гро дзен шчы ны. Сё ле та 

ста тус гіс то ры ка-куль тур най 

каш тоў нас ці пры свое ны тра-

ды цый нму бел аў зо рыс та му 

ткац тву го ра да Лі ды. Тут вы-

раб ля юць уні каль ныя руш ні-

кі. Мно га за ка заў па сту пае 

ад на род ных і ама тар скіх 

ка лек ты ваў, якія аздаб ля-

юць свае строі эт на ўзо ра мі. 

Май стар Ва лян ці на Сіль ва-

но віч з ад дзе ла ра мёст ваў 

Лід ска га цэнт ра на род най 

тврчас ці рас ка за ла, што тут 

ства ры лі на ват кур сы для 

ама та раў ткац тва. І да свед-

ча ныя тка чы хі і на віч кі — усе 

пра цу юць за ста ры мі крос на-

мі, якія да ста ва лі з га ры шча і 

пры во дзі лі ў па ра дак. Ця пер 

у ад дзе ле ка ля 10 стан коў, 

па ло ва з якіх пра цуе, ас тат-

нія ста яць са бра ныя. Ка лі 

ах вот ных за сво іць ткац тва 

ста не больш, іх так са ма пус-

цяць у спра ву. Па сло вах Ва-

лян ці ны Сіль ва но віч, мно гім 

гэ та ра бо та па да ец ца вель мі 

ма руд най, асаб лі ва каб за-

пра віць ста нок.

Мяс цо выя жы ха ры ве-

да юць пра сла ву тыя лід скія 

руч ні кі і куп ля юць іх на вя-

сел лі, у па да ру нак. Ці ка-

вяц ца і за меж ныя ту рыс ты. 

Кошт та ко га руч ні ка — ад 

40 да 70 руб лёў. Пас ля та го, 

як вы ра бы ўклю чы лі ў спіс 

гіс то ры ка-куль тур най спад-

чы ны, по пыт на іх уз рос.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ
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са ма тка ныя па ла ві кі, а май стры з Лі ды — уні каль ныя руч ні кі

1 чэрвеня, пятніца. Сёння лепш про-

ста падраўняць кончыкі грыўкі.

2 чэр ве ня, су бо та. Сён ня стрыж ка 

ўзмоц ніць васт ры ню ін ту і цыі, што да па-

мо жа вам да сяг нуць па стаў ле ных мэ-

таў. Афар боў ван не ў гэ ты дзень да дасць 

пры ваб нас ці.

3 чэр ве ня, ня дзе ля. Ка лі вам не ха-

пае на віз ны, сме ла ідзі це ў цы руль ню, 

а ка лі лю бі це ста біль насць, то лепш для 

стрыж кі вы браць ін шы дзень.

4 чэр ве ня, па ня дзе лак. Стрыж ка бу-

дзе са дзей ні чаць ачы шчэн ню ар га ніз ма, 

па збаў лен ню ад не га тыў ных эмо цый.

5 чэр ве ня, аў то рак. Сён ня стрыг чы ся 

не рэ ка мен ду ец ца. Гэ та мо жа не га тыў на 

ад біц ца на ва шым зда роўі.

6 чэр ве ня, се ра да. Не спры яль ны 

дзень для стрыж кі ва ла соў.

7 чэр ве ня, чац вер. Ня ўда лы дзень 

для па хо ду ў цы руль ню: лю быя пра цэ-

ду ры для ва ла соў мо гуць стаць ня ўда-

лы мі.

8 чэр ве ня, пят ні ца. Ка лі хо ча це па-

збег нуць не пры ем нас цяў, ад кла дзі це 

стрыж ку.

9 чэр ве ня, су бо та. Сён ня ва ла сы не 

вар та ні стрыг чы, ні на ват мыць.

10 чэр ве ня, ня дзе ля. Стрыж ка, зроб-

ле ная ў гэты дзень, доб ра паў плы вае на 

ва шу пры ваб насць і зда роўе. Дзя ку ю чы 

та му, што ме сяц убы вае, ва ла сы бу дуць 

рас ці па воль ней, гэ та да па мо жа за ха-

ваць пры чос ку на доў га.

11 чэр ве ня, па ня дзе лак. Усе ві ды 

дзе ян няў з ва ла са мі, вы ка на ныя ў гэ ты 

дзень, пры вя дуць да ся мей на га даб ра-

бы ту і шчас ця.

12 чэр ве ня, аў то рак. Стрыж ка на-

дасць больш энер гіі, жыц цё вых сіл.

13 чэр ве ня, се ра да. Ка лі вы ра шы-

це ся на стрыж ку ме на ві та сён ня, май це 

на ўва зе, што гэ та па ві нен быць край ні 

вы па дак. А даў жы ня аст ры жа ных ва ла-

соў — не больш за тры сан ты мет ры.

14 чэр ве ня, чац вер. Сён ня не рэ-

ка мен ду юц ца якія-не будзь сур' ёз ныя 

зме ны ў пры чос цы, бо гэ та мо жа пры-

цяг нуць не га тыў ную энер гію.

15 чэр ве ня, пят ні ца. Сён ня ва ла сы 

стрыг чы не вар та, бо зна хо джан не Ме-

ся ца пер ша па чат ко ва дрэн на ўплы вае 

на стан ва ла соў.

16 чэр ве ня, су бо та. Сён ня ста ноў-

чы аст ра ла гіч ны пра гноз для стрыж кі, 

бо фа за ме ся ца ста ноў ча паў плы вае 

на ак тыў ны рост і гу шчы ню.

17 чэр ве ня, ня дзе ля. Стрыж ка сён-

ня не толь кі за бяс пе чыць доб рую фор-

му, але і бу дзе ста ноў ча ўплы ваць на 

зда роўе ва ла соў.

18 чэр ве ня, па ня дзе лак. Уда лы 

дзень. Но вая пры чос ка і афар боў-

ван не ва ла соў — гэта ўсё пры цяг не 

ў ва ша жыц цё ўда чу і ма тэ ры яль ныя 

да бро ты.

19 чэр ве ня, аў то рак. Цу доў ны дзень 

для стрыж кі — яна да па мо жа аб за вес ці-

ся пры ем ны мі і перс пек тыў ным зна ём-

ства мі, пры цяг не но выя яр кія ўра жан ні.

20 чэр ве ня, се ра да. Спры яль ны 

дзень для стрыж кі.

21 чэр ве ня, чац вер. Не спры яль ны 

дзень для стрыж кі.

22 чэр ве ня, пят ні ца. Не са мы ўда лы 

дзень для стрыж кі: ва ла сы бу дуць ад рас-

таць да во лі па воль на, а пры чос ка мо жа 

зу сім не за да во ліць.

23 чэр ве ня, су бо та. Но вая стрыж ка 

ста ноў ча паў плы вае на ўза е ма ад но сі ны 

з да ма чад ца мі і ка ха ным ча ла ве кам.

24 чэр ве ня, ня дзе ля. Дзень для 

стры жак лі чыц ца нейт раль ным.

25 чэр ве ня, па ня дзе лак. Ня дрэн ны 

дзень для стрыж кі: ёсць усе шан цы, што 

стрыж ка да па мо жа ўма ца ваць ва ла сы, 

зро біць больш гус ты мі і зда ро вы мі.

26 чэр ве ня, аў то рак. Хо чац ца змя-

ніць жыц цё — зра бі це кар ды наль на ка-

рот кую стрыж ку.

27 чэр ве ня, се ра да. Вы дат ны дзень 

для стрыж кі. Вы ста не це больш уда-

члі вым.

28 чэр ве ня, чац вер. Не най леп шы 

дзень для па хо ду ў са лон. 

29 чэр ве ня, пят ні ца. Пас ля стрыж кі ва-

ла сы бу дуць ад рас таць вель мі па воль на.

30 чэр ве ня, су бо та. Для та го каб 

пра явіць свае ін ту і тыў ныя здоль нас ці, 

вам вар та тро хі пад раў няць кан цы ва-

ла соў. Ра ды каль ная стрыж ка сён ня не 

ві та ец ца.

Га ра скоп стры жак на чэр вень

Ва лян ці на СІЛЬ ВА НО ВІЧ.


