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Па чат кам па слу жыў тра-

ды цый ны чац вяр го вы кір-

маш, аздоб ле ны з на го ды 

свя та кан цэрт най пра гра май. 

У пят ні цу спа чат ку на дры-

бін скім ста ды ё не прай шоў 

та ва рыс кі матч па між арт-ка-

ман дай «Днепр STАRS» і кі-

раў ні ка мі ар га ні за цый ра ё на, 

а по тым «Днепр STАRS» вы-

сту піў з кан цэр там. На рэш це 

ў су бо ту, асноў ны дзень фэс-

ту, маг ло пад ацца, што час 

спы ніў ся, а свет скан цэнт ра-

ваў ся на пло шчы рай цэнт ра. 

Па між ра да мі з вы стаў ле ны мі 

вы ра ба мі і па час тун ка мі мож-

на бы ло ха дзіць бяс кон ца. І 

не толь кі куп ляць, але і на-

ву чац ца, да вед вац ца но вае, 

бяс кон ца за хап ляц ца і здзіў-

ляц ца.

Ха рак тэр ная ры са «Дры-

бін скіх тарж коў» — удзел усіх 

без вы клю чэн ня ар га ні за цый 

ра ё на. Гэ та па пу ля ры зуе мяс-

цо выя брэн ды і да па ма гае 

зна хо дзіць но вых спа жыў цоў. 

Сель гас ар га ні за цыі па да-

ступ ных цэ нах пра па ноўвалі 

толь кі што ўбра нае збож жа. 

«Дрыбінрайаграпрамтэх-

забеспячэнне», на прык лад, 

вы ста ві ла вы ра бы з жа ле-

за. Тут мож на бы ло знай сці 

вя лі кую аль тан ку ўся го за 

400 руб лёў. Свае па слу гі пра-

па ноў ва лі жыл кам гас, бан кі, 

ве тэ ры нар ная стан цыя, стра-

ха выя кам па ніі...

Пры зна ча ны гэ тай вяс ной 

но вы кі раў нік ра ё на Дзміт-

рый ГА ТОЎ ЧЫК упер шы ню 

быў на «Тарж ках», ды яшчэ і 

ў якас ці гас па да ра. У раз мо-

ве з жур на ліс там «Звяз ды» 

ён ска заў: «Вель мі важ ныя 

бы лі зроб ле ныя па пя рэд нія 

кро кі, бо мно гія ар тыс ты, 

якія пры яз джа юць сю ды, 

ужо ве да юць адзін ад на го, 

гэ так жа — ра мес ні кі, якія 

аб мень ва юц ца во пы там, на-

вы ка мі. Гэ та доб ра. Мы раз-

ві ва ем ся. Са мае каш тоў нае 

ў «Дры бін скіх тарж ках» — 

аб мен ве да мі, кан так та мі. 

Яны пад штур хоў ва юць на-

шу мо ладзь вы ву чаць гіс то-

рыю, тра ды цыі прод каў».

Дры бін ска му ра ё ну тут 

са праў ды ёсць чым па хва-

ліц ца, два рэ гі я наль ныя 

про мыс лы на бы лі ста тус 

аб' ек таў не ма тэ ры яль най 

спад чы ны — ша па валь ства 

ра зам з уні каль най мо вай 

«Кат руш ніц кі ле ме зень» і 

тэх на ло гія пля цен ня лап цяў 

у вёс цы Ка роў чы на.

З тым, што фес ты валь 

на браў аба ро ты, па га дзіў-

ся і на мес нік стар шы ні 

рай вы кан ка ма Дзміт рый 

ПІМА ШЭН КА: «Гэ та ві даць і 

па геа гра фіі, якую прад стаў-

ля юць сё лет нія ўдзель ні кі, 

і па коль кас ці лю дзей, якія 

прыеха лі ў Дры бін у гэ тыя 

дні. Мне зда ец ца, што з кож-

ным го дам «Тарж кі» больш 

на сы ча ныя, ці ка вей шыя. 

Лю дзям па трэб на гэ тая ад-

ду шы на, удзел у куль тур ным 

жыц ці рэ гі ё на, у твор час ці на-

род ных май строў. Да ра го га 

каш туе, ка лі пад час май стар-

кла саў ра мес ні кі вы клі ка юць 

ці каў насць у лю дзей, жа дан-

не не ча га да біц ца сва ёй пра-

цай. Гэ та са мая важ ная мэ та 

фес ты ва лю».

Да рэ чы, сё ле та ўпер шы-

ню на «Дры бін скія тарж-

кі» пры еха ла Сло нім ская 

фаб ры ка па вы твор час ці 

ва лё нак. «На рэш це яны 

зра зу ме лі, дзе ста лі ца ша-

па валь ства», — жар та ва лі 

мяс цо выя жы ха ры. Да рэ чы, 

ін фар ма цыя пра тое, што 

Дры бін — ста лі ца ша па-

валь ства, раз ме шча ная на 

ўез дзе ў рай цэнтр, не да-

зва ляе ўсу мніц ца ў гэ тым 

ні ко му.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

г. п. Дры бін.

Больш фота на сайце 

www.zviazda.by

ЦЯП ЛО «ДРЫ БІН СКІХ ТАРЖ КОЎ»
У са мым ма ла дым ра ё не кра і ны прай шло свя та, 

якое па спе ла стаць на род ным

Ле та 
ў сло і ку
Як у Чэ ры ка ве ўсе разам 

ва ры лі ва рэн не
Хто ска заў, што ва рэн не 

за раз ва рыць не мод-

на? Гэ тай спрад веч най 

тра ды цыі ў Чэ ры ка ве 

на ват пры свя ці лі свя та 

і на зва лі ад па вед на — 

«Дзень ва рэн ня».

Пад тры маць бе ла рус кіх 

сяб роў пры еха лі і ра сі я не — 

з Шу мяц ка га ра ё на. Асноў-

най па дзе яй ме ра пры ем ства 

стаў кон курс «Дух мя нае ва-

рэн не — свя та аса ло ды» — 

ён пра во дзіў ся у рам ках ра-

ён на га пра ек та «Мо ладзь — 

гэ та мы». Па ка заць, на што 

яны вар тыя, ад ва жы лася 

ка ля 50 удзель ні каў. Згод на 

з ўмо вай, трэ ба бы ло зра біць 

ва рэн не па ся мей ным рэ цэп-

це, які вы пра ба ва ла ўжо не 

ад но па ка лен не. Вы нік ура-

зіў не толь кі коль кас цю — 

150 ары гі наль ных рэ цэп таў, 

але і раз на стай нас цю. Як 

вам, на прык лад, ва рэн не з 

яло вых га лі нак з мя тай? А з 

са лод ка га пер цу ўсіх ко ле раў 

або з траў ды з грэц кім арэ-

хам? А ва рэн не з зя лё ных 

па мі до раў каш та ва лі? Ну 

а слі вы ў ша ка ла дзе — гэ та 

на огул па-за кан ку рэн цы яй. 

Ад ным сло вам, ура зіць жу ры 

бы ло чым. Але не да стат ко ва 

бы ло зва рыць пра дукт, трэ ба 

бы ло яго яшчэ і аба ра ніць. 

І гэ та вы лі ла ся ў са праўд нае 

шоу. У вы ні ку пер шае мес ца 

ся род ка лек тыў ных удзель-

ні каў па дзя лі лі па між са бой 

чэ ры каў скія ся рэд няя шко ла 

№ 2 і дзі ця чы сад № 5. Дру-

гое мес ца за ня ла ка ман да 

Шу мяц кай клуб най сіс тэ мы 

і ра ён на га вуз ла паш то вай 

су вя зі. Трэ цяе — ка ман да 

ад дзя лен ня дзён на га зна хо-

джан ня для гра ма дзян па жы-

ло га ўзрос ту Чэ ры каў ска га 

ра ён на га цэнт ра са цы яль на-

га аб слу гоў ван ня і ка ман да 

прад пры ем ства «Бы та выя 

па слу гі». Дып ло мы і су ве ні-

ры атры ма лі і пе ра мож цы ў 

ін ды ві ду аль ных на мі на цы ях. 

Бы лі ад зна ча ны так са ма ка-

лек ты вы ў кон кур се на са мы 

леп шы пі рог. Да рэ чы, на свя-

це пра па ноў ва ла ся столь кі 

раз на стай най сма ка ты ў 

вы гля дзе ку лі нар ных вы ра-

баў з да роў пры ро ды, ягад-

ных на по яў, фі та ча ёў, мё ду, 

што бы ло зра зу ме ла: ме жаў 

фан та зіі гас па дынь ня ма. 

Куль мі на цы яй свя та ста ла 

ка лек тыў нае пры га та ван не 

ва рэн ня. Кож ны ўдзель нік 

кон кур су пры нёс ін грэ ды-

ен ты для га лоў най сма ка ты 

ме ра пры ем ства. Апель сі ны, 

алы ча, гру шы, яб лы кі, па-

рэч кі, слі вы — пах ста яў на 

ўвесь Чэ ры каў. Атры ма ла ся 

ка ля 10 літ раў смач на га ва-

ры ва. Ка ра ле ва свя та за ста-

ла ся за да во ле ная і абя ца ла 

на ве даць яго на ступ ным ра-

зам праз год.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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«ІМЯ НІ НЫ» 
ТА ЛА КІ

У мі ну лую су бо ту, 18 жніў-

ня, у Та ла чы не ад свят ка ва лі 

585-ю га да ві ну го ра да. 

Пас ля мі тын гу ад бы ло ся ад но 

з са мых яск ра вых ме ра пры ем-

стваў — тэ ат ра лі за ва нае шэс це 

«Гіс то рыя Та ла чы на ў па дзе ях і тва-

рах», пад час яко га га ра джа не прай-

шлі ся ў «ка ло не ча су». Упе ра дзе 

бра ва мар шы ра ваў ва ен ны ду ха вы 

ар кестр. За ім іш лі «прад стаў ні кі» 

роз ных эпох.

У лі ку ін ша га ў шэс ці ўзя лі ўдзел 

спарт сме ны, ба ра бан шчы цы, 

пенсія нер кі, якія па ка за лі май стар-

клас гім нас ты кі, прад стаў ні кі прад-

пры ем стваў і ар га ні за цый ра ё на. 

Пад бур ныя апла дыс мен ты пра еха-

лі рэт ра-аў то.

На свя це прэ зен та ва лі мас тац-

кую кам па зі цыю «Та ла ка». Гэ та — 

пер са наж фальк ло ру, які апя кае 

тых, хто пра цуе на зям лі.

Да рэ чы, ад на з са мых ці ка вых 

вер сій па хо джан ня наз вы го ра да 

за клю ча ец ца ў тым, што ён быў 

пад за ступ ніц твам Та ла кі. У якас-

ці па дзя кі па се лі шча на зва лі ў яе 

го нар.

А яшчэ, ка лі бе ла ру сы даў ней 

та ла кой неш та ра бі лі, доб ры вы нік 

у іх атрым лі ваў ся. На тэ ры то рыі су-

час на га Та ла чы на лю дзі збі ра лі ся ў 

та ла ку, каб бу да ваць, аба ра няць... 

Ба дай, яшчэ, каб цяг нуць па зям лі 

суд ны з ра кі Усвей ка ў Друць. У лю-

бым вы пад ку сло ва «та ла ка» для 

жы ха роў Та ла чы на вель мі важ нае, і 

кож ны яго па-роз на му асэн соў вае.

Но вую скульп ту ру ад кры лі кі раў-

нік рай вы кан ка ма Сяр гей ЯГО РАЎ 

і стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га 

Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір ЦЯ-

РЭНЦЬ ЕЎ (на фота). Ад каз ва ю чы 

на пы тан ні «Звяз ды», старшыня 

аблсавета ад зна чыў, што ў ра ё не 

мно гае ро біц ца для раз віц ця інф-

ра струк ту ры. І гэ та доб ры прык лад 

змен у глы бін цы.

Як рас ка заў Сяр гей Яго раў, ва 

ўсім ра ё не на пя рэ дад ні свят ка ван-

ня на во дзі лі па ра дак. На тэ ры то рыі 

ста ра жыт на га Друц ка га га ра дзі шча 

пра вя лі не каль кі су бот ні каў.

— Уста на ві лі там аль тан кі, ства-

ры лі зо ны ад па чын ку. Але гэ та толь-

кі пер шы этап. У перс пек ты ве пла-

ну ем ства рыць му зей пад ад кры тым 

не бам: на род ных ра мёст ваў і на-

род на га по бы ту. Ся род ін ша га там 

мож на бу дзе ўба чыць ін стру мен ты і 

пры ста са ван ні, якія вы ка рыс тоў ва лі 

на шы прод кі: апра цоў ва лі зям лю, 

тка лі, шы лі і гэ так да лей, — удак-

лад ніў ён.

На свя це бы ло ве се ла. Дзя сят-

кі лю дзей у гэ ты дзень не па ле-

на ва лі ся пры ехаць у Та ла чын з 

усёй краі ны. У го нар свят ка ван ня 

ў го ра дзе ад кры лі так зва ны знак 

ну ля во га кі ла мет ра. З яго да па-

мо гай мож на да ве дац ца, якая 

ад лег ласць да аб лас ной і рэс пуб-

лі кан скай ста ліц, а так са ма да га-

ра доў-па бра ці маў.

Шмат лю дзей за хо дзі ла на пад-

вор кі сель са ве таў. Там мож на бы ло 

да ве дац ца пра асаб лі вас ці кож на га, 

па гля дзець на вы ступ лен ні са ма-

дзей ных ар тыс таў, па спы таць на 

смак стра вы тра ды цый най на цы я-

наль най кух ні.

Мі на коў пры ваб лі ва лі ін тэр-

ак тыў ная вы ста вач ная пля цоў ка 

«Му зей за пра шае гас цей», ім пра-

ві за ва ны тэ ма тыч ны буль вар ка ля 

га рад ской біб лі я тэ кі, паэ тыч ная гас-

цёў ня «Друць». З анш ла гам пра-

вя лі ак цыю «Му зы ка та ла чын скіх 

ву ліц» — з удзе лам та ле на ві тых вы-

ка наў цаў мяс цо вай дзі ця чай шко лы 

мас тац тваў. Яск ра вай па дзе яй ста-

лі і вы ступ лен ні ан самб ля ста ра даў-

няй му зы кі «Дру ці чы», на род на га 

клу ба «Ве тэ ран».

Вель мі ві до вішч ны мі бы лі па ка-

заль ныя вы ступ лен ні ва ен на слу жа-

чых ма біль ных сіл, кі но ла гаў.

Поз на ве ча рам і ноч чу га ра-

джа не і гос ці ўба чы лі фа ер-шоу і 

фе ер верк. Не су мнен на, свя та бу-

дуць доў га згад ваць у ча кан ні чар-

го ва га.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Трэ цяя су бо та жніў ня — ужо во сем га доў за пар 

Дры бін у гэ ты дзень ста но віц ца пры ця галь ным 

цэнт рам для ўсё боль шай коль кас ці жы ха роў 

на шай кра і ны і не толь кі. У гэ ты дзень тут смач на, 

ве се ла, свя точ на, не за быў на. Ад сюль вя зуць 

зна ка мі тыя дры бін скія ва лён кі тыя, у ка го іх 

яшчэ ня ма. І без ліч ін шых рэ чаў, якія за хоў ва юць 

цяп ло рук май строў. Бо гэ та — «Дры бін скія 

тарж кі», рэ гі я наль ны фес ты валь на род най 

твор час ці, на род ных про мыс лаў і ра мёст ваў. 

Сё ле та ён упер шы ню доў жыў ся тры дні.
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