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Усё ад бы ло ся ў му зеі эт на гра фіі пад час за крыц ця фо-

та вы стаў кі на ва год ніх паш то вак у фар ма це PF (фо та па-

ме рам 10 на 15 сан ты мет раў з па зна ча ным на ім проз ві-

шчам аў та ра і под пі сам). Як мы ўжо пі са лі, іні цы я та рам 

вы стаў кі вы сту пі ла вя до мая ма гі лёў ская фо та мас тач ка 

Іры на Са во сі на — яна за клі ка ла ад ра дзіць тра ды цыю 

та кіх він ша ван няў, а ка ле гі па фо та клу бе «Вя сёл ка» яе 

пад тры ма лі. Хоць та кі звы чай ха рак тэр ны больш для пра-

фе сій на га ася род дзя фа то гра фаў, да яго з за да валь нен-

нем да лу чы лі ся і на тхнё ныя ўба ча ны мі шэ дэў ра мі ама-

та ры. Тым больш: ну хто сён ня не фа та гра фуе? Каб не 

быць га ла слоў ны мі, усе, ка му ідэя спа да ба ла ся, прый шлі 

на за крыц цё вы стаў кі з пач ка мі спе цы яль на зроб ле ных 

«пэ э фак». Ба чы лі б вы, з якім ім пэ там зна ё мыя і не зна-

ё мыя па між са бой лю дзі аб мень ва лі ся тво ра мі свай го 

фо та мас тац тва! А по тым ад быў ся кон курс на най леп шую 

«пэ эф ку» го да. Фо та клуб «Вя сёл ка» пра во дзіць яго ўжо 

бо лей за 10 га доў, але ця пер тра ды цыя рас паў сю дзі ла ся і 

на ама та раў. У жорст кай ба раць бе, бо по гля ды ра зы шлі ся 

і га ла са ван не да вя ло ся пра во дзіць не каль кі ра зоў, вы зна-

чы лі ся тры лі да ры — Мі ка лай Бо дак, Мі ка лай Ха ця ін цаў і 

Але на Ка ва лё ва. Іх сю жэ ты зда лі ся пры сут ным най больш 

ці ка вы мі і ары гі наль ны мі. Му зей па ра да ваў пе ра мож цаў 

па да рун ка мі, а ад фо та клу ба яны атры ма лі аў тар скія ме-

да лі — «за ла ты», «ся рэб ра ны» і «брон за вы». Зра біў іх, 

да рэ чы, стар шы ня фо та клу ба Ана толь Тал ка чоў. Ас тат-

нія так са ма не бы лі па крыў джа ны. Усе фо та здым кі, якія 

ўдзель ні ча лі ў кон кур се, за ста лі ся ў ка лек цыі фо та клу ба, 

а зна чыць, тра пі лі ў гіс то рыю.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Без умоў на, у та кім вы ні ку сыг ра ла 

сваю ро лю пад трым ка вя до мых асоб, 

ся род якіх но бе леў ская лаў рэ ат ка 

Свят ла на Алек сі е віч. Пісь мен ні ца вы-

ста ві ла ў якас ці ло та тры за пра шаль-

ні кі да ся бе ў ло жу на спек такль і ча-

я ван не ў тэ ат раль ным бу фе це пас ля 

яго, і ўсе тры ра зы шлі ся амаль во ка-

мгнен на. Вы ку пі лі свае ло ты і пер шыя 

ўдзель ні кі ад мыс ло вай трэ ні роў кі па 

му ай-тай, якую пра вя дзе для дзя сят ка 

ах вот ных 12-ра зо вы чэм пі ён све ту па 

гэ тым ві дзе спор ту Ві таль Гур коў, а 

так са ма ме ла ма ны, якія на ве да юць не 

толь кі спек такль, але і кан цэрт-прэ зен-

та цыю но ва га аль бо ма гур та Nіzkіz. На 

20 сту дзе ня бы ло са бра на ўжо звыш 

2900 бе ла рус кіх руб лёў, аль бо 146 % 

ад за яў ле най су мы.

Але цу ды му сяць пра цяг вац ца, тым 

больш да анш ла га яшчэ да лё ка, ды і 

ар га ні за та ры абя ца юць да даць у спіс 

ло таў пры ем ныя сюр пры зы. Ні вод ны 

ру бель ака за най пад трым кі, абя ца юць 

аў та ры пра ек та, не пра пад зе мар на — 

тое, што за ста нец ца пас ля па ста ноў кі, 

бу дзе пе ра да дзе на ся мей на му ін клю-

зіў-тэ ат ру «і» на да лей шую арэн ду 

пля цоў кі для рэ пе ты цый. А ім гэ та 

вель мі трэ ба: рэ пе ці ра ваць, да ваць 

но выя спек так лі, ба чыць і ад чу ваць 

удзяч ную пуб лі ку.

Ім — зна чыць, усім удзель ні кам ся-

мей на га ін клю зіў-тэ ат ра «і», якіх на 

сён ня 130 ча ла век, у тым лі ку 42 дзі-

ця ці з аў тыз мам, а яшчэ 16 па ста ян-

ных пе да го гаў і мност ва ва лан цё раў з 

Ін сты ту та ін клю зіў най аду ка цыі. «Ка лі 

мы ўпер шы ню прый шлі ў Ку па лаў скі 

тэ атр, на ма лую сцэ ну — для мно гіх 

бы ла праб ле ма на ват прос та «вый-

сці ў лю дзі», — дзе ліц ца ды рэк тар 

тэ ат ра Іры на КІ СЯ ЛЁ ВА. — Сён ня 

кож ны вы хад на сцэ ну для іх — вя лі кая 

па дзея і на го да для го на ру, а ўжо маг-

чы масць вы сту піць на та кой знач най 

сцэ не ўспры ма ец ца як амаль не да ся-

галь ная ма ра, якую хо чац ца зра біць 

рэ аль нас цю».

Упер шы ню спек такль «Ад ной чы ў 

вя ліз ным го ра дзе» — гіс то рыю хлоп-

чы ка, які стра ціў усю сям'ю і за стаў-

ся адзін на ву лі цах зі мо ва га го ра да 

без шан цу на да па мо гу і вы ра та ван-

не, — ін клю зіў-тэ атр 

«і» прад ста віў гле да чам у ся рэ дзі не 

2018-га. За паў та ра го да з ча су прэм'-

е ры, на ту раль на, мно гае змя ні ла ся — 

най перш вы рас лі дзе ці-ак цё ры, і ім 

на зме ну прый шоў но вы склад. Бы лі 

знач на да пра ца ва ныя 3D-пра ек цыі, 

якія ства ра юць на сцэ не да дат ко выя 

ка зач ныя эфек ты, а так са ма пэў ныя 

тэх ніч ныя ра шэн ні. Сло вам, ця пер у 

Ку па лаў скім бу дзе прад стаў ле на цал-

кам аб ноў ле ная па ста ноў ка з удзе-

лам больш чым 100 ча ла век. А ў за ле 

ства раль ні кі спек так ля ха це лі б уба-

чыць не столь кі заў зя тых тэ ат ра лаў, 

коль кі ся мей ную пуб лі ку — дзя цей і 

да рос лых, якія ве раць у да бро і спра-

вяд лі васць.

...За гад чык сек та ра раз віц ця На-

цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра 

імя Ян кі Ку па лы Воль га КУ ЛІ КОЎ-

СКАЯ за пэў ні вае, што і да лей у юбі-

лей ным 100-м се зо не тэ атр пра доў-

жыць раз на стай ныя пра ек ты для дзя-

цей і пад лет каў. На прык лад, уво сень 

на ма лой сцэ не пла ну юць па ка заць 

дзі ця чы спек такль (па куль што збі ра-

юць пра па но вы ад рэ жы сё раў-па ста-

ноў шчы каў), ле там прой дзе рас пра ца-

ва ны су мес на з Мі на ду ка цыі пра ект — 

два кур сы Шко лы тэ ат раль на га тэкс ту 

і вы раз на га чы тан ня, так са ма ра зам 

з ча со пі сам «Род нае сло ва» ся род 

9—11-клас ні каў аб ве шча ны кон курс 

рэ цэн зій на спек так лі Ку па лаў ска га.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На двор'е

НЕ СНЕГ, 
А ХЛЮ ПО ТА НЕЙ КАЯ

На гэ тым тыд ні бу дзе ад нос на цёп ла. Хоць пры сла-

бым плю се, амаль аб са лют най віль гот нас ці і па вы-

ша най вет ра нас ці вы дзі маць цяп ло з мі на коў бу дзе 

лі та раль на за пяць хві лін. 

Ат лан тыч ныя цык ло ны, што пе ра мя шча юц ца па поў на-

чы Еў ро пы, пра цяг нуць пры но сіць на еў ра пей скі кан ты нент 

цёп лае віль гот нае па вет ра. Гэ та аб умо віць у на шай кра і не 

на гэ тым тыд ні віль гот нае цёп лае на двор'е з тэм пе ра тур ным 

фо нам, на 5—8 гра ду саў вы шэй шым за клі ма тыч ную нор му. 

У пер шай па ло ве тыд ня бу дуць пе ра ва жаць ад лі га і вет ра нае 

на двор'е, а ў дру гой па ло ве ў нач ныя га дзі ны бу дзе пад ма рож-

ваць, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 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.

Ка лі сён ня мес ца мі, пе ра важ на па паў ноч най част цы 

краі ны, прой дуць не вя лі кія даж джы, то заўт ра ча сам ча-

ка ец ца ўжо і мок ры снег. Да рэ чы, у се ра ду лю быя апад кі 

бу дуць су пра ва джац ца моц ным па ры віс тым вет рам. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су так скла дзе ад ну ля да 

плюс 5 гра ду саў. У ноч на чац вер нас ча кае злёг ку зі мо вае 

на двор'е. У гэ ты час у асоб ных ра ё нах кра і ны маг чы мы не-

вя лі кі ка рот ка ча со вы снег, а ўдзень бу дзе пе ра важ на без 

апад каў. Уна чы і ра ні цай у чац вер за ха ва ец ца па ры віс ты 

ве цер, на асоб ных участ ках да рог утво рыц ца га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да мі нус 5 гра-

ду саў, удзень — ад мі нус 2 гра ду саў да 3 цяп ла.

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

у пят ні цу мес ца мі, пе ра важ на па поў на чы кра і ны, прой дуць 

ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. 

У асоб ных ра ё нах ча ка ец ца не вя лі кі ка рот ка ча со вы дождж, 

уна чы і ра ні цай сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 5 да плюс 

2 гра ду саў, удзень — ад ну ля да 6 цяп ла. У су бо ту мес ца мі па 

кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га 

сне гу і даж джу. У асоб ных ра ё нах ча ка юц ца ту ман, сла бы 

га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра на 

пра ця гу су так скла дзе ад мі нус 5 гра ду саў да 5 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пра цяг тэ мы

ПАШ ТОЎ КА ГО ДА
У Ма гі лё ве прай шоў кон курс 
на най леп шую «пэ эф ку-2020»

На мі ну лым тыд ні тэ атр імя Ян кі Ку па лы і ся мей ны ін клю зіў-тэ атр «і», 

што да па ма гае дзе цям з аў тыз мам раз ві вац ца і са цы я лі за вац ца праз 

твор часць, аб вяс ці лі старт краў дфан дын гу для па ста ноў кі спек так ля 

«Ад ной чы ў вя лі кім го ра дзе» па вод ле апа вя дан ня 

Фё да ра Мі хай ла ві ча Да ста еў ска га «Хлоп чык у Хрыс та на ёл цы». 

І ўся го за дзень аў та ры пра ек та са бра лі мі ні маль на не аб ход ную су му 

ў 2000 бе ла рус кіх руб лёў, якая да зво ліць спек так лю ад быц ца. 

Цу ды зда ра юц ца. Та му з чыс тым сум лен нем мож на анан са ваць час 

і мес ца — 29 лю та га, 11.30, га лоў ная сцэ на Ку па лаў ска га тэ ат ра.

Шчас лі выя пе ра мож цы.
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Крымінал-здарэнні

ЕХАЎ НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЗЕ, 
УПАЎ У ЯМУ І ЗА ГІ НУЎ

След чыя ўста наў лі ва юць аб ста-

ві ны гі бе лі муж чы ны ў Ба ры са ве. 

Це ла 55-га до ва га жы ха ра рай цэнт-

ра знай шлі ў ар цы па між пад' ез да-

мі шмат ква тэр на га до ма на ад ной 

з ву ліц.

Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, 

муж чы на ехаў на ве ла сі пе дзе і зва ліў-

ся ў яму глы бі нёй ка ля двух мет раў, 

вы ка па ную пры пра вя дзен ні ра мон ту 

ка на лі за цый ных труб.

Па гэ тым фак це Ба ры саў скім 

ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ та 

пра во дзіц ца пра вер ка, вы свят ля юц ца 

аб ста ві ны зда рэн ня. Апыт ва юц ца су пра-

цоў ні кі ка му наль най ар га ні за цыі, якія 

вы кон ва лі ра монт ныя ра бо ты, кан фіс ка-

ва на да ку мен та цыя. Для ўста наў лен ня 

пры чы ны смер ці пры зна ча на су до ва-ме-

ды цын ская экс пер ты за.

З 3,6 ПРА МІ ЛЕ — ЗА РУЛЬ
У Ста рых Да ро гах су пра цоў ні кі 

ДАІ за тры ма лі 36-га до ва га не цвя-

ро за га кі роў цу пас ля па ве дам лен-

ня яго жон кі. Кан цэнт ра цыя па роў 

ал ка го лю ў вы ды ха ным ім па вет-

ры скла ла 3,6 пра мі ле.

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу 

Ста ра да рож ска га РА УС па тэ ле фа на ва-

ла жан чы на і па ве да мі ла, што яе муж у 

ста не ал ка голь на га ап'я нен ня збі ра ец ца 

сес ці за руль свай го аў та ма бі ля Ford 

Mondeo.

Ін спек та ры ДПС за ўва жы лі ма шы-

ну на ву лі цы Ар мей скай і, уклю чыў шы 

проб ліс ка выя ма яч кі, пад' еха лі да яго. 

Кі роў ца па чаў рух, але не ўза ба ве спы-

ніў ся. Пры на блі жэн ні су пра цоў ні каў ДАІ 

ён пе ра лез на пя рэд няе па са жыр скае 

ся дзен не.

У да чы нен ні да муж чы ны скла дзе ны 

ад мі ніст ра цый ны пра та кол за кі ра ван не 

транс парт ным срод кам у ста не ал ка-

голь на га ап'я нен ня.

ПЕ РА ЕХА ЛІ НА ДА РО ЗЕ
На Пру жан шчы не на смерць збі-

лі хлоп ца, які ся дзеў на да ро зе. 

Ах вя рай смя рот на га ДТЗ на 39-м 

кі ла мет ры аў та да ро гі Сло нім—Вы-

со кае стаў 21-га до вы вяс ко вец.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе МУС, на-

езд на яго здзейс ніў 28-га до вы кі роў ца 

Mercedes. Ма ла ды ча ла век ся дзеў па ся-

род пра ез най част кі і не быў аба зна ча ны 

свят ло ад бі валь ным эле мен там. Ад атры-

ма ных траў маў ён па мёр на мес цы.

Юлія АДА МО ВІЧ.

КУПЮРЫ ЗА ХРАС ЛІ 
Ў БАН КА МА ЦЕ
Гэ тым ска рыс таў ся муж чы на, 
за браў шы чу жое

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы-

шу ку Фрун зен ска га РУ УС ста лі цы 

за тры ма лі мін ча ні на, які пры сво іў 

гра шо выя срод кі, што за храс лі ў 

пры ла дзе для пры ёму банк нотаў 

бан ка ма та.

У мі лі цыю звяр ну ла ся жы хар ка ста лі-

цы. Пра ва ахоў ні кам мін чан ка рас ка за ла, 

што яна на вед ва ла ад но з ад дзя лен няў 

бан ка, дзе ў яе ад бы ла ся не пры ем ная сі-

ту а цыя: бан ка мат «за жа ваў» 950 руб лёў, 

якія жан чы на ха це ла па клас ці на ра ху нак. 

Гра ма дзян ка звяр ну ла ся па да па мо гу да 

су пра цоў ні каў бан ка, ад нак ёй бы ло пра-

па на ва на прый сці праз не каль кі дзён. Ка-

лі за яў ні ца зноў звяр ну ла ся ў бан каў скую 

ўста но ву, то да ве да ла ся, што су ма, якую 

яна кла ла на ра ху нак, у банк не па сту пі ла. 

Мін чан цы бы ло рэ ка мен да ва на звяр нуц-

ца да пра ва ахоў ні каў.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га 

вы шу ку ўста на ві лі, што гро шы пры сво іў 

51-га до вы жы хар ста лі цы, які так са ма 

ка рыс таў ся тым са мым бан ка ма там. Як 

па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, 

муж чы на, па ды шоў шы да яго пас ля гас-

па ды ні гро шай, за ўва жыў, што ўнут ры 

пры ла ды для пры ёму банк нотаў зна хо-

дзяц ца ку пю ры, не пры ня тыя ма шы най. 

Спа чат ку муж чы на па спра ба ваў вы няць 

гро шы ру ка мі, ка лі гэ та  ў яго не атры-

ма ла ся, ад клю чыў бан ка мат ад элект-

ра сет кі. Апа рат вы даў гро шы. Муж чы на 

за браў ку пю ры і сы шоў.

Уста ноў ле на, што ра ней гра ма дзя-

нін да кры мі наль най ад каз нас ці не пры-

цяг ваў ся. Вы кра дзе ныя гро шы мін ча нін 

вяр нуў за яў ні цы ў поў ным аб' ёме.

ПАД ПА ЛІЎ АЎ ТО 
З-ЗА РЭЎ НАС ЦІ?

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу 

Бра гін ска га РА УС па сту пі ла па ве-

дам лен не аб тым, што не вя до мы 

пра ка лоў ча ты ры ко лы аў та ма бі ля 

і пад па ліў яго.

Ін ша мар ка бы ла пры пар ка ва ная ў 

цэнт ры га рад ско га па сёл ка. За яў ні кам 

ака заў ся жы хар Мін ска. Ён пры ехаў у рай-

цэнтр па зна ё міц ца са сва я ка мі дзяў чы ны, 

ура джэн кі Бра гін ска га ра ё на.

Су пра цоў ні кі Бра гін ска га РА УС знай-

шлі муж чы ну, які мо жа быць да тыч ны да 

пад па лу. Ра ней не су дзі мы 36-га до вы 

мяс цо вы жы хар су стра каў ся з дзяў чы-

най за яў ні ка. По тым яна з'е ха ла на па-

ста ян нае мес ца жы хар ства ў ста лі цу. 

Да ве даў шы ся, што бы лая ка хан ка пры-

еха ла на сваю ма лую ра дзі му ра зам з 

но вым ма ла дым ча ла ве кам, муж чы на 

не змог даць ра ды эмо цы ям.

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва. Як 

па ве дам ляе УУС Го мель ска га абл вы-

кан ка ма, за на ўмыс нае зні шчэн не або 

па шко джан не ма ё мас ці, здзейс не ныя 

агуль на не бяс печ ным спо са бам аль бо 

якія па цяг ну лі пры чы нен не шко ды ў буй-

ным па ме ры, пра ду гле джа на па ка ран не 

ў вы гля дзе аб ме жа ван ня во лі на тэр мін 

да пя ці га доў або па збаў лен ня во лі на 

тэр мін ад трох да дзе ся ці га доў.

ПА ЗБА ВІЎ РОД НУЮ ЦЁТ КУ 
ЗБЕ РА ЖЭН НЯЎ

У Гро дзен скі рай ад дзел мі лі цыі 

па сту пі ла па ве дам лен не ад жы-

хар кі ад ной з мяс цо вых вё сак: 

у яе пра па лі збе ра жэн ні. Жан-

чы на за яві ла, што хтось ці скраў 

1500 до ла раў.

У хо дзе пра ве дзе ных участ ко вым ін-

спек та рам апе ра тыў на-вы шу ко вых ме-

ра пры ем стваў бы ла атры ма на ін фар ма-

цыя, што да зда рэн ня мо жа быць да тыч-

ны пля мен нік па цяр пе лай. Да кра дзя жу 

39-га до вы ні дзе не пра цу ю чы муж чы на 

вёў сціп лы лад жыц ця, а не так даў но 

стаў пры яз джаць да до му ў сваю вёс ку 

на так сі.

Пра ва ахоў ні кі за тры ма лі фі гу ран та 

гіс то рыі. Пры во быс ку ў яго бы ло вы-

яў ле на 800 до ла раў і руб лі, па ве да мі лі 

ў ад дзя лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх 

су вя зяў УУС Гро дзен ска га абл вы кан-

ка ма.

Ака за ла ся, што ён меў до ступ у дом 

сва ёй цёт кі, ве даў, дзе за хоў ва юц ца 

збе ра жэн ні, і ў адзін з дзён мі ну ла га 

го да скраў ключ ад ша фы, пас ля ча го 

здзейс ніў кра дзеж ва лю ты.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЦУ ДЫ Ў ВЯ ЛІ КІМ ГО РА ДЗЕ
Ін клю зіў ны спек такль па ка жуць на сцэ не Ку па лаў ска га тэ ат ра


