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Пе ра даць эс та фе туПе ра даць эс та фе ту

НА «СКРЫ ЖА ВАН НІ» 
ТА ЛЕН ТАЎ 
І МАС ТАЦ ТВАЎ
Пінск па чы нае шэ раг ме ра пры ем стваў 
у ста ту се куль тур най ста лі цы — 2019

Тое, што ў Пін ску ня даў на з'я ві ла ся скульп ту ра па ле шу ка-

пін чу ка, вы гля дае над звы чай сім ва ліч на. Гэ ты ча ла век з ба-

ра дой у ка пе лю шы і па лес кай сві це, пад пя ра за ны по ясам, 

ня се ў са бе свое асаб лі вы куль тур на-гіс та рыч ны код, сфар мі-

ра ва ны мно гі мі па ка лен ня мі ту тэй шых лю дзей.

— Ці ве да е це вы, як ся род ін шых лю дзей рас па знаць са праўд ных 
«пін чу коў»? — пы та ец ца вя до мы края зна вец і да след чык Тац ця на 

ХВА ГІ НА і ад каз вае: — Дзе б ні сыш лі ся ва шы шля хі — у Еў ро пе, Азіі 
ці Аме ры цы, — ка лі спра ва дой дзе да зна ём ства, са праўд ны пін чук, 
за гнуў шы ме зе нец, з год нас цю пач не: «Па-пер шае, я з Пін ска...», 
ні бы та ўвесь свет па ві нен ве даць, дзе зна хо дзіц ца Пінск і ме на ві та 
што з'яў ля ец ца пад ста вай для та го, каб га на рыц ца сва ім пін скім па-
хо джан нем. Бо для тых, ка го з дзя цін ства ка лы ха ла на сва іх хва лях 
лас ка вая Пі на, хто бе гаў ба са нож па пін скіх ву лач ках і за вул ках, ста леў 
ся род сі вых му роў, Пінск — гэ та не прос та кроп ка на кар це, а амаль 
што пуп зям лі». Вось гэ тае пры го жае азна чэн не пін чу ка, 
зроб ле нае Тац ця най Хва гі най, ста-
ла ідэй най ас но вай скульп ту ры 
Аляк сея Паў лю чу ка. Пін чук ста-
іць ме на ві та за гнуў-
шы ме зе нец.

— Вунь, ба чы це, тое медз ве дзя ня змай стра-

ваў за гад чык хі рур гіч на га ад дзя лен ня ма гі-

лёў скай га рад ской баль ні цы № 1 Дзміт рый 

Са ро кін, а гэ ты сюр рэа ліс тыч ны анёл вый шаў 

з-пад рук улю бён ца тэ ат раль най пуб лі кі 

Ма гі лё ва Ула дзі мі ра Пят ро ві ча, сня жын кі кан-

стру я ваў Юрый Сту ка лаў, кі раў нік Цэнт ра 

га рад скіх іні цы я тыў, са сва і мі ад на дум ца мі 

па пра ек це «Цяп лі ца», — ра зам са стар шы-

нёй ма гі лёў ска га гра мад ска га аб' яд нан ня 

«Шчы рая май стэр ня» Алай СМА ЛЯ КО ВАЙ 

раз гля да ем упры го жа ную са ма роб ны мі 

цац ка мі ёл ку. Якая ж яна не звы чай ная, а га-

лоў нае — экс клю зіў ная! Ну і вы дум шчы кі ж 

гэ тыя май стры. Не да юць за су ма ваць. І іх 

на ва год ні пра ект «Ка лі ел кі бы лі вя лі кія», які 

па тра ды цыі пра во дзіц ца ў го ра дзе на пя рэ-

дад ні свя та, ні ко лі яшчэ не быў па доб ны на 

па пя рэд ні. Ра ней шым за ста ец ца толь кі мес ца 

дзе ян ня — га рад ская вы ста вач ная за ла па ву-

лі цы Бол дзі на. Ме на ві та тут ад ны мі з пер шых 

за паль ва юц ца на ва год нія ёл кі і па чы на ец ца 

вы стаў ка-кір маш з па да рун ка мі і сюр пры-

за мі. Пра ект вяр тае ў ат мас фе ру дзя цін ства 

і да зва ляе стаць кры ху ча раў ні ком, кры ху 

дзі цем, кры ху май страм. Ле тась, на прык лад, 

сю ды за пра ша лі вя до мых у го ра дзе лю дзей, 

каб яны пра чы та лі ўрыў кі з тво раў лю бі мых 

аў та раў. А сё ле та вы ра шы лі пра вес ці се рыю 

май стар-кла саў. Та кім чы нам мож на і пра ся бе 

на га даць, і ма гі ляў ча нам пад ка заць, як не сум-

на су стрэць Но вы год. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

па на зі ра ла за пра цэ сам. Урок як раз бра ла 

на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га 

гар вы кан ка ма Ала ГА ЛУШ КА.

Кожны дзень – са «Звяздой»!
Усім, хто падпісаўся на І квартал або І паўгоддзе 2019 года, — у падарунак 

4 календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцовы 

Ала СМА ЛЯ КО ВА дэ ман струе анё ла з ды зай нер скай ёл кі.

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні

МАЙ СТАР-КЛАС 
КА ЛЯ НА ВА ГОД НЯЙ ЁЛ КІ

У Ма гі лё ве 
з'я ві ла ся зя лё ная 

пры га жу ня, 
цац кі для якой зра бі лі 

сва і мі ру ка мі 
вя до мыя ў го ра дзе 

лю дзі

Ёлач ка для Ка ра лі ныЁлач ка для Ка ра лі ны
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Пра даў цы ёлач на га кір ма шу Мак сім КІ СЯ ЛЁЎ і Аляк сей ША РАН ДА пра па ноў ва юць мін ча нам стат ныя 

і пыш ныя дрэў цы, ад мыс ло ва вы га да ва ныя для ўпры га жэн ня на ва год ня га свя та і пры ве зе ныя з Брэсц кай 

воб лас ці. Ся род па куп ні коў пе рад свя точ на га кір ма шу, які раз мяс ціў ся на ста ліч най ву лі цы Ва ра нян ска га, 

бы ла ўчо ра і ча ты рох га до вая Ка ра лі на КУН ЦЭ ВІЧ са сва ёй хрос най ма ту ляй Аль бі най ШКЛЯР.

Br994
скла ла на мі наль ная 
на лі ча ная ся рэд няя 
за ра бот ная пла та 
ра бот ні каў Бе ла ру сі 
ў ліс та па дзе гэ та га го да, 
па ве да міў На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт. 
Ста лі ца ў раз рэ зе рэ гі ё наў 
тра ды цый на лі дзі руе 
па гэ тым па каз чы ку: 
ся рэд няя зар пла та 
ра бот ні каў Мін ска за 
ліс та пад сфар мі ра ва ла ся 
ў па ме ры Br1375,3 (тэмп 
рос ту да ліс та па да 
2017 го да — 112,8 %). 
У Мін скай воб лас ці яна 
скла ла Br994,7 (113,5 %), 
у Го мель скай — Br895,7 
(111,9 %), Брэсц кай — Вr867 
(112,8 %), Гро дзен скай — 
Br863,7 (113,9 %). Ся рэд ні 
за ро бак у Ві цеб скай 
воб лас ці — Br838 (111,2 %), 
у Ма гі лёў скай — Br836,3 
(111,2 %). У цэ лым па 
кра і не рэ аль ная за ра бот ная 
пла та (за ра бот ная пла та, 
раз лі ча ная з улі кам рос ту 
спа жы вец кіх цэн на та ва ры 
і па слу гі) у сту дзе ні — 
ліс та па дзе 2018 го да 
ў па раў на нні з ад па вед ным 
пе ры я дам 2017 го да ўзрас ла 
на 12,4 %.
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