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Пер шы мі яе лаў рэ а та мі 

ста лі кі раў нік хо ру Але-

на МАС ЛА ВА, ма ла дая 

пісь мен ні ца Са фія ВОР-

СА і ства раль нік лі та ра-

тур най се рыі тво раў не-

ві ду шчых аў та раў Зоя 

ПАД ЛІП СКАЯ.

Але на Мас ла ва — ства-

раль нік і кі раў нік адзі на га 

ін клю зіў на га хо ру ў Бе ла-

ру сі «Ра дасць ду шы» пры 

Цэнт ры да дат ко вай аду ка-

цыі дзя цей і мо ла дзі «Кан-

такт». У ім спя ва юць ка ля 

70 удзель ні каў ад 5 да 25 га-

доў, з якіх па ло ва — дзе ці і 

ма ла дыя лю дзі з па ру шэн-

нем зро ку.

— Наш хор — гэ та свай-

го ро ду клуб, ку ды пры хо-

дзяць, каб мець ста сун кі, 

тва рыць, — ка жа Але на 

Мас ла ва. — Мы ня сём у 

свет ра зу мен не та го, што 

дзе ці-ін ва лі ды — не ўтры-

ман цы ў гра мад стве. Яны 

мно гае мо гуць. На ват са мі 

зай ма юц ца даб ра чын нас цю, 

вы сту па юць пе рад сі ро та мі... 

Дзе цям не аб ход ны во пыт 

мі ла сэр нас ці. Хлоп цы і дзяў-

ча ты, якія зай ма юц ца бок у 

бок з не ві ду шчы мі ад на год-

ка мі, ра ды, што ёсць маг чы-

масць ка мусь ці да па маг чы, 

на кі ра ваць на ка гось ці сваю 

да бры ню. А для ін шых дзе-

так, асаб лі ва та таль на не ві-

ду шчых, зно сі ны з ін шы мі — 

гэ та ад крыц цё цэ ла га све ту. 

Дзя ку ю чы іс на ван ню та ко га 

ка лек ты ву ў дзя цей з ін ва лід-

нас цю больш маг чы мас цяў 

ез дзіць па све це, пра яў ляць 

ся бе ў твор час ці.

Прэ мію атры ма ла і 15-га-

до вая бе ла рус кая пісь мен ні-

ца Са фія Вор са. У апо вес ці 

«Го рад аслеп лых скры жа-

ляў» дзяў чы на рас ка за ла 

гіс то рыю ка хан ня не ві ду-

шчай дзяў чы ны. «Не ка то ры 

час та му я па зна ё мі ла ся з 

не ві ду шчай па эт кай, яе гіс-

то рыя мя не вель мі ўра зі ла і 

на тхні ла на на пі сан не гэ тай 

кні гі, — па дзя лі ла ся Са фія 

Вор са. — Яе гіс то рыя да па-

ма гае зра зу мець, што мы 

ўсе ад ноль ка ва ду ма ем, 

ма рым, у нас усіх бы ва юць 

стра хі, па мыл кі. І зрок тут 

зу сім ні пры чым.

Апо весць ужо на мі на ва на 

на шэ раг між на род ных лі та-

ра тур ных прэ мій.

Ся род лаў рэ а таў — і га-

лоў ны рэ дак тар ча со пі са 

«Род нае сло ва», член Са ю-

за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Зоя 

Пад ліп ская. Прэ мія ўру ча на 

ёй за ства рэн не лі та ра тур-

най се рыі «Тво ры су час ных 

не ві ду шчых аў та раў».

Як па ве да міў кан суль-

тант упраў лен ня куль ту ры 

і на род най твор час ці Мі-

ніс тэр ства куль ту ры Іван 

ГА ЛА БУР ДА, да лей прэ мія 

бу дзе па шы раць спектр кі-

рун каў, у якіх пра цу юць 

на мі нан ты. Так, ужо ця пер 

за сна валь ні кі раз гля да юць 

прэ тэн дэн таў на прэ мію 

2020 го да — дзе вяць пра-

ек таў у сфе ры тэ ат ра і кі но, 

му зы кі і лі та ра ту ры, жы ва пі-

су і фа та гра фіі.

Свят ла на БУСЬ КО.

МАС ТАЦ ТВА, ЯКОЕ АБ' ЯД НОЎ ВАЕ
У Мін ску ўру чы лі прэ мію «Ча ла век без бар' ер на га ася род дзя — 2019»

Па чы на ю чы з гэ та га го да прэ мія «Ча ла век без бар'-

ер на га ася род дзя» бу дзе што год пры су джац ца дзея чам 

мас тац тва, якія ўнес лі ўклад у пра соў ван не прын цы паў 

гу ма ніз му і ідэй без бар' ер на га ася род дзя для не ві ду-

шчых і сла ба ві ду шчых лю дзей, а так са ма раз ві ва юць 

ін клю зіў нае мас тац тва. Яе за сна валь ні ка мі ста лі Мін-

ская аб лас ная ар га ні за цыя «Бел ТІЗ», Рэс пуб лі кан скі 

цэнтр на цы я наль ных куль тур пры пад трым цы Мі ніс тэр-

ства куль ту ры.

Тур нір па ка жуць 
у больш чым 

120 кра і нах
Да маш ні вя шчаль нік — кам-

па нія ІSB — па цвер дзі ла ін-

фар ма цыю аб тым, што ўжо 

да сяг ну та па гад нен не з кам-

па ні я мі, мно гія з якіх з'яў ля-

юц ца вя ду чы мі вя шчаль ні ка мі Еў ро пы, пра транс-

ля цыю Гуль няў на 106 тэ ры то ры ях. Мяр ку ец ца, што 

аў ды то рыя тэ ле транс ля цый пе ра вы сіць 500 міль ё наў 

гле да чоў — ад Аф ры кі да Но вай Зе лан дыі.

— Гэ та вы дат ная на ві на, якая не толь кі спры яе пос пе ху 

і за па мі наль нас ці Еў ра пей скіх гуль няў, але гэ та так са ма 

важ на для спарт сме наў, якія за слу гоў ва юць ува гі вя лі-

кай аў ды то рыі гле да чоў, — ска заў прэ зі дэнт Еў ра пей-

скіх алім пій скіх ка мі тэ таў Янез КА ЧЫ ЯН ЧЫЧ. — Мы 

з не цяр пен нем ча ка ем маг чы мас ці па ві таць увесь свет з 

Мін ска гэ тым ле там аль бо аса біс та, аль бо з да па мо гай 

на шай вя лі кай вя шчаль най сет кі.

Аб' ём вя шчан ня ІSB з ІІ Еў ра пей скіх гуль няў скла дзе 

пры клад на 500 га дзін. На пра ця гу 10 спа бор ніц кіх дзён 

кам па нія-вя шчаль нік бу дзе вес ці пра мыя транс ля цыі па-

дзей, а так са ма рых та ваць збор ні кі іх асноў ных мо ман таў. 

Кам па нія так са ма бу дзе транс ля ваць цы ры мо ніі ад крыц ця 

і за крыц ця муль ты спар тыў на га фо ру му.

ІSB з'яў ля ец ца кам па ні яй, пры зна най ва ўсім све це 

дзя ку ю чы іна ва цы ям у спар тыў ным вя шчан ні. ІSB ста-

ла вя ду чай вя шчаль най струк ту рай для мно гіх га лоў ных 

су свет ных спар тыў ных па дзей, у іх лі ку сем Алім пій скіх 

гуль няў, шэсць Па ра а лім пій скіх гуль няў, шмат лі кія чэм-

пі я на ты све ту і Куб кі све ту, а так са ма кан ты нен таль ныя 

ме ра пры ем ствы, та кія як Пан аме ры кан скія гуль ні.

— Мы вель мі за да во ле ны да сяг ну ты мі да ця пе раш ня га ча су 

да моў ле нас ця мі і спа дзя ём ся не ўза ба ве аб' явіць аб шэ ра гу ін-

шых клю ча вых па гад нен няў, — ска заў за сна валь нік кам па ніі 

Ма но ла РА МЭ РА. — На ша кан чат ко вая мэ та — гэ та да га во ры 

з больш чым 120 вя шчаль ны мі кам па ні я мі, якія ва ло да юць 

пра ва мі, і мы ўпэў не ныя, што да сяг нём гэ тай мэ ты.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Ра зам з мен та ра мі — спе-

цы я ліс та мі, якія да па ма га-

юць па тэн цый ным біз нес-лэ-

дзі асвой ваць фі нан са вую і 

сель ска гас па дар чую гра ма-

ту, — жан чы ны па куль «за-

раб ля юць» і «страч ва юць» 

на па пе ры, ад нак не ўза ба ве 

пач нец ца ра бо та на па лях. 

А пе рад гэ тым жан чын ча-

ка юць яшчэ 40 се мі на раў, на 

якіх яны спа сціг нуць ага род-

ную на ву ку.

Пра ект раз лі ча ны на тое, 

каб за ах во ціць пры го жую па-

ло ву на са ма стой ны за ро бак. 

Як за ха валь ні ца ача га жан-

чы на заўж ды за не па ко е на, 

каб ха пі ла гро шай на сям'ю, 

каб з дзець мі бы ло ўсё доб-

ра. Жан чы ны та кім чы нам 

вы сту па юць гэт кім ру халь-

ным па чат кам. Ме на ві та та-

му ўхіл у пра ек це зроб ле ны 

ме на ві та на іх. Па пер ша сці 

ўдзель ні цы, да рэ чы, не бу-

дуць уклад ваць у пра ект ні-

чо га, акра мя сва ёй пра цы, 

ад зна ча юць ар га ні за та ры 

«Прад пры маль най зем ле-

ўлас ні цы».

Са мыя ак тыў ныя жан чы ны 

ўжо мо гуць са мі па дзя ліц ца 

на бы ты мі ве да мі з ад на вяс-

коў ка мі, сва я ка мі і зна ё мы мі 

і за лу чыць іх да ўдзе лу ў пра-

ек це. Ня гле дзя чы на пер ша-

па чат ко ва жа но чы твар, да 

ідэі прад пры маль ніц тва на 

зям лі ўжо да лу чы лі ся му жы 

мно гіх з іх.

— З да па мо гай спе цы я ліс-

таў на шы ага род ні цы змо гуць 

рас тлу ма чыць асаб лі вас ці вя-

дзен ня біз не су на зям лі, каб 

склад удзель ні каў пра ек та 

па вя лі чыў ся і атры ма ла ся ка-

а пе ра цыя. Мы пла ну ем, што 

коль касць удзель ні каў да сяг-

не 600 ча ла век, — мяр куе 

Ры ма ЕПУР, вы ка наў чы ды-

рэк тар пра ек та, ге не раль ны 

ды рэк тар «Ма ла дзёж най 

са цы яль най служ бы».

Удзель ні цы ка жуць, што 

сур' ёз на на тхні лі ся раз ві ваць 

аг ра біз нес, бо хо чац ца зра-

біць неш та для ся бе і род-

ных.

Іры на СІ ДА РОК.
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З за па су пры за вуць 
ка ля 1400 ча ла век

У Бе ла ру сі па ча ла ся комп лекс ная пра вер ка ба я вой і 

ма бі лі за цый най га тоў нас ці злу чэн няў і во ін скіх час-

цей Уз бро е ных Сіл. Кі руе ёй на чаль нік Ге не раль на га 

шта ба — пер шы на мес нік мі ніст ра аба ро ны Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь ге не рал-ма ёр Алег Бе ла ко неў. Пра гэ та 

па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства аба ро ны.

Аб' ек та мі пра вер кі ста нуць ор га ны ва ен на га кі ра ван ня 

апе ра тыў на га і так тыч на га ўзроў няў, ме ха ні за ва ныя і тан-

ка выя час ці, пад раз дзя лен ні сіл спе цы яль ных апе ра цый, 

ро даў вой скаў, тэх ніч на га і ты ла во га за бес пя чэн ня. Мяр-

ку ец ца, што з за па су бу дзе пры зва на ка ля 1400 ча ла век. 

Дзе ян ні ўмоў на га пра ціў ні ка бу дуць імі та ваць пад раз дзя-

лен ні сіл спе цы яль ных апе ра цый.

Пра вер ка скон чыц ца штаб ны мі трэ ні роў ка мі і ву чэн ня мі 

роз на га ўзроў ню з ба я вой страль бой.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Адзiн за гi нуў, 
чац вё ра па ра не ны

Гэ та вы нiк нач но га ДТЗ у ста лi цы
Пас ля дзвюх га дзiн но чы кi роў ца аў та ма бi ля «Аў дзi 100», 

якi ру хаў ся па ву лi цы Ка буш кi на з бо ку ву лi цы Круп скай, 

на скры жа ван нi з Пар ты зан скiм пра спек там здзейс нiў 

на езд на аў та ма бiль «МАЗ», якi спы нiў ся на пе ра дзе на 

за ба ра ня ю чы сiг нал свят ла фо ра.

Па iн фар ма цыі УДАI ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма, у вы нi ку ДТЗ 

транс парт ныя срод кi атры ма лi ме ха нiч ныя па шко джан нi. Па са жыр 

«аў дзi» за гi нуў. Тры па са жы ры i кi роў ца лег ка вi ка бы лi па ра не ны 

i ў ця пе раш нi час зна хо дзяц ца ў ме ды цын скай уста но ве. Кi роў ца 

МА За не па цяр пеў. Па фак це ава рыi пра во дзiц ца пра вер ка.

Уста ноў ле на, што кi роў ца «Аў дзi» па збаў ле ны пра ва кi ра ван-

ня транс парт ным срод кам да са ка вi ка 2021 го да за кi ра ван не 

транс парт ным срод кам у ста не ап'я нен ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Свая спра ва

«Гра шо вая» і «страт ная» га род ні на
Ва ўдзель ніц пра ек та «Прад пры маль ная зем ле ўлас ні ца» з'я ві лі ся мен та ры
Якую га род ні ну вы рошч ваць на про даж больш вы гад-

на? Што па тра буе менш вы дат каў, ад нак дае най вя лік-

шую ўра джай насць? На якой сель гас куль ту ры мож на 

«пра га рэць» і чым лепш ры зык нуць? Ад ка зы на гэ тыя і 

ін шыя пы тан ні ўдзель ні цы са цы яль на га пра ек та «Прад-

пры маль ная зем ле ўлас ні ца» шу ка лі на се мі на ры ў Ор-

шы. Крэ а тыў ныя за ня ткі ад бы лі ся праз ты дзень пас ля 

эк скур сіі жан чын па пры ват ных гас па дар ках Брэст чы-

ны, пра што пі са ла «Звяз да», і за вяр шы лі пер шы этап 

аду ка цый на га кур са пра ек та, раз лі ча на га на год.

Аты-баты Здарэнне

Гуч ны вы па дак

Агрэ сіў ны Джэк сан
У Грод не на па дзен не бай цоў ска га са ба кі 

на хлоп чы ка вы клі ка ла рэ за нанс
За раз гэ тую спра ву раз гля дае РА УС Каст рыч-

ніц ка га ра ё на. Сю ды на кі ра ва лі за яву з пра-

ку ра ту ры, ку ды звяр ну ла ся ма ці хлоп чы ка, 

яко га два тыд ні та му па ку саў ста фард шыр скі 

тэр' ер.

Ін цы дэнт ад быў ся ка ля пад' ез да до ма, у якім жы ве 

па цяр пе лы ся мі га до вы хлоп чык. Ка лі ён вяр таў ся са 

шко лы, су стрэў свай го дзе ся ці га до ва га су се да з са ба-

кам. Га да ва нец быў на па вад ку, але без на морд ні ка. 

Хлоп чы кі спы ні лі ся, каб па га ва рыць, яны бы лі зна ё-

мыя. Але праз не ка то ры час ма ці ма лод ша га школь ні-

ка па чу ла кры кі. Яна вы бег ла ў пад' езд і ўба чы ла сы на 

з ра на мі на тва ры. Як ста ла вя до ма, са ба ка рап тоў на 

на паў на хлоп чы ка, яго вы ра та ваў мі нак.

Па цяр пе ла га ад вез лі ў дзі ця чую баль ні цу, дзе яму 

на кла лі 10 швоў ка ля пра ва га во ка, вус наў і пад ба-

род ка. Па сло вах ме ды каў, хлоп чы ку па шан ца ва ла, 

што не па шко джа ны зрок. 

Між тым ма ці хлоп чы ка на пі са ла за яву ў пра ку-

ра ту ру, ад куль яе на кі ра ва лі ў РА УС Каст рыч ніц ка га 

ра ё на. Як па ве да міў афі цый ны прад стаў нік УУС 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ігар БЕ ЛА ЗЁ РАЎ, 

спра ва раз гля да ец ца ў рам ках кры мі наль на-пра цэ-

су аль на га за ка на даў ства. За раз вя дзец ца пра вер ка: 

апыт ва юц ца свед кі, вы зна ча ец ца сту пень цяж кас ці 

ўку саў са ба кі, вы ву ча юц ца да ку мен ты і ін шае. У хут-

кім ча се бу дзе да дзе на пра ва вая ацэн ка ўла даль ні-

кам ся мі ме сяч на га ста фа Джэк са на. У кі на ла гіч ным 

цэнт ры са ба ку пра тэс ці ру юць на агрэ сіў насць, і свой 

вер дыкт вы не суць суд ме дэкс пер ты. Як ста ла вя-

до ма, са ба ка не за рэ гіст ра ва ны ў ЖЭ Се, што ўжо 

з'яў ля ец ца па ру шэн нем за ка на даў ства. Да та го ж 

ён гу ляў з не паў на лет нім хлоп чы кам, а так са ма без 

на морд ні ка, што не да пу шчаль на. У Бе ла ру сі гэ та па-

ро да за не се на ў спіс па тэн цый на не бяс печ ных. Та кі 

са ба ка па ві нен прай сці аба вяз ко вы кі на ла гіч ны курс. 

Але ўла даль ні кі, як ві даць, аб гэ тым не ве да лі.

Су се дзі па ча лі збор под пі саў, каб іза ля ваць са-

ба ку ад гра мад ства. Яны га во раць аб тым, што сам 

гас па дар пра яў ляе агрэ сію да са ба кі, а сям'я зна-

хо дзіц ца ў са цы яль на не бяс печ ным ста но ві шчы. 

У сваю чар гу, на баць коў па цяр пе ла га хлоп чы ка 

па ча лі сы пац ца па гро зы ў са цы яль ных сет ках.

Ці бу дзе за ве дзе на кры мі наль ная спра ва, ста-

не вя до ма пас ля пра вер кі. Гас па да рам у лю бым 

вы пад ку па гра жае штраф за па ру шэн не пра ві лаў 

утры ман ня са бак, на конт ас тат ніх мер па ка ран ня 

вы ра шыць суд.

Да рэ чы, ле тась толь кі ў Гро дзен скай дзі ця чай 

аб лас ной баль ні цы бы ло за рэ гіст ра ва на больш за 

100 зва ро таў пас ля ўку саў жы вёл.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.


