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Пай шоў з жыц ця кам па зi тар Энiа Ма ры ко нэ
У Ры ме пай шоў з 

жыц ця кам па зi тар Энiа 

Ма ры ко нэ. Як па ве дам-

ляе iн фар ма генц тва 

Ansa, ён па мёр у баль-

нi цы. Пры чы най смер цi 

ста лi на ступ ствы ня-

ўда ла га па дзен ня. Энiа 

Ма ры ко нэ быў 91 год. 

У баль нi цу ён па сту пiў не каль кi дзён та му з пе ра ло мам 

сцяг на. Энiа Ма ры ко нэ на ра дзiў ся 10 лiс та па да 1928 го да 

ў Ры ме. Ён скон чыў кан сер ва то рыю Сан та-Сэ сi лiя ад ра-

зу па трох кла сах — тру бы, iн стру мен тоў кi i кам па зi цыi. 

Пi саць му зы ку для кi не ма то гра фа i ра бiць аран жы роў кi 

ён па чаў толь кi пас ля 33 га доў. За сваё жыц цё на пi саў 

му зы ку для больш чым 400 фiль маў i се ры я лаў, а так са-

ма больш за сот ню кла сiч ных тво раў. Ён аў тар му зы кi да 

кар цiн «Ад ной чы ў Аме ры цы», «Пра фе сi я нал», «Не да ты-

каль ныя», «Доб ры, дрэн ны, злы», «Джан га вы зва ле ны», 

«Агiд ная вась мёр ка» i мно гiх iн шых. Ма ры ко нэ атры маў 

два «Ос ка ры» за му зы ку да «Агiд най вась мёр кi» i за ўклад 

у кi на мас тац тва. Ён трой чы ста на вiў ся лаў рэ а там «За ла-

то га гло бу са», шэсць ра зоў — лаў рэ а там прэ мii BAFTA, 

дзе вяць ра зоў — на цы я наль най кi на прэ мii Iта лii «Да вiд 

дзi Да на тэ ла». Бы вай це, Ма эст ра...

Пар тыя прэм' е ра Хар ва тыi сфар мi руе ка бi нет 
па вы нi ках вы ба раў

Кi ру ю чая пар тыя прэм' ер-мi нiст ра Хар ва тыi Анд рэя 

Плен ка вi ча «Хар вац кая дэ ма кра тыч ная са друж насць» 

(ХДС) атры ма ла пе ра мо гу на пар ла менц кiх вы ба рах. ХДС 

мо жа раз лiч ваць на 68 ман да таў у 151-мес ным пар ла мен це, 

па ве да мi ла Euronews. «Гэ та вя лi кая пе ра мо га. Але та кi 

вы нiк ус кла дае на нас ве лi зар ную ад каз насць, па коль кi 

мi ну лы пар ла менц кi тэр мiн быў цяж кi i поў ны вы пра ба-

ван няў, а вы клi кi, якiя ста яць пе рад на мi, вы гля да юць 

вель мi сур' ёз ны мi», — за ўва жыў Анд рэй Плен ка вiч. Апа-

не нты кi ру ю чай ХДС — ка а лi цыя «Пе ра за груз ка» на ча ле 

з Са цы ял-дэ ма кра тыч най пар ты яй, зой муць у за ка на-

 даў чым ор га не кры ху больш за со рак мес цаў. Трэ цяя па 

ве лi чы нi па лi тыч ная сi ла — «Рух за Ай чы ну» спе ва ка i 

прад пры маль нi ка Мi ра сла ва Шко ра — мо жа раз лiч ваць 

на 15 дэ пу тац кiх мес цаў.

Iн ды ец за мо вiў за ла тую мас ку для аба ро ны 
ад вi ру саў

Жы хар го ра да Пiмп ры-Чынч вад на за ха дзе Iн дыi па чаў 

на сiць за ла тую мас ку, каб пра ду хi лiць за ра жэн не ка ра на-

 вi ру сам COVID-19, па ве да мi ла га зе та Hindustan Times. 

Бiз нес мен Шан кар Ку ра дэ за пла цiў за мас ку ка ля 4 ты-

сяч до ла раў. За гэ тую су му ў Iн дыi мож на ку пiць звыш 

мiль ё на звы чай ных ма сак. У за ла тым вы ра бе зроб ле ныя 

дроб ныя ад ту лi ны, праз якiя мож на ды хаць. Ку ра дэ пры-

знаў ся, што не ўпэў не ны ў эфек тыў нас цi та ко га спо са бу 

за сця ро гi. Ён рас ка заў, што iдэя зра бiць за ла тую мас ку 

прый шла да яго пас ля пра гля ду вi дэа ча ла ве ка, якi хо-

дзiць у та кой жа срэб най мас цы. Мас ка Ку ра дэ зроб ле на з 

тон кай за ла той плас цi ны, якая пра ця тая за ла ты мi нiт ка мi 

для тры ва лас цi. Го рад Пiмп ры-Чынч вад зна хо дзiц ца ў iн-

дый скiм шта це Ма ха рашт ра, якi мац ней за ўсё па цяр пеў 

ад эпi дэ мii COVID-19. За гэ ты год у шта це па мер ла ад 

за ра жэн ня больш за 8,3 ты ся чы ча ла век.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Будзь у кур се!

НА «СЛА ВЯН СКI БА ЗАР» 
I НА ЗАД — АД НЫМ ЦЯГ НI КОМ

Бе ла рус кая чы гун ка на час пра вя дзен ня ХХIX Мiж на род на га 

фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску» пры-

зна чы ла цяг нiк мiж рэ гi я наль ных лi нiй № 644/643 Мiнск —

Вi цебск — Мiнск.

Рас клад ру ху цяг нi ка скла дзе ны з улi кам пра гра мы пра вя дзен-

ня фес ты ва лю. Ён бу дзе кур сi ра ваць што дня з Мiн ска з 16 да 19 

лi пе ня, а з Вi цеб ска — з 17 да 20 лi пе ня, па ве дам ляе прэс-цэнтр 

ма гiст ра лi.

Са стан цыi Мiнск-Па са жыр скi цяг нiк ад пра вiц ца ў 12.28 i пры-

бу дзе ў Вi цебск у 16.08.

Пас ля за вяр шэн ня кан цэрт най пра гра мы гос цi «Сла вян ска га 

ба за ру» на гэ тым жа цяг нi ку змо гуць вяр нуц ца ў Мiнск. З Вi цеб-

ска ён бу дзе ад праў ляц ца ноч чу ў 1.12 i пры бы ваць у ста лi цу 

ра нi цай у 5.42.

Па пя рэд нi про даж пра яз ных да ку мен таў (бi ле таў) на фес ты-

валь ны цяг нiк вя дзец ца за 20 су так да яго ад праў лен ня.

На быць пра яз ныя да ку мен ты мож на на афi цый ным сай це Бе ла -

рус кай чы гун кi ў раз дзе ле «Па слу гi па са жы рам» (pass.rw.by), 

з да па мо гай ма бiль най пра гра мы «БЧ. Мой цяг нiк», а так са ма 

ў чы гу нач ных ка сах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У Вi цеб ску ўпер шы ню прай шоў 

Дзень бе ла рус ка га брэн да. Ай-

чын ныя вы твор цы, ра мес нi кi, 

ар тыс ты за пра сi лi да ся бе ў 

куль тур на-гiс та рыч ны комп-

лекс «За ла тое коль ца го ра да 

Вi цеб ска «Дзвi на».

Дэ вi зам ме ра пры ем ства ста ла 

«Свае ся род сва iх!» Ах вот ных уба-

чыць свя та i зра бiць па куп кi бы ло 

па раў наль на шмат. Тым больш што 

яно пра хо дзi ла на бе ра зе За ход няй 

Дзвi ны, у ад ным з са мых ма ляў нi-

чых кут коў ста ра жыт на га го ра да. 

Тут лю бяць ба вiць час ту тэй шыя i 

ту рыс ты.

Як пад крэс лiў на мес нiк стар шы-

нi Вi цеб ска га гар вы кан ка ма Вiк-

тар ГЛУ ШЫН, не каль кi дзён та му 

ў аб лас ным цэнт ры бы ла ад ме не на 

за ба ро на на пра вя дзен не ма са вых 

ме ра пры ем стваў. У лi ку ар га нi за-

та раў бы лi ка мi тэт эка но мi кi абл-

вы кан ка ма, аб лас ная ар га нi за цыя 

БРСМ, «Бел Брэн дАў дыт», «Цэнтр 

куль ту ры «Вi цебск» i iн шыя.

Пра гра му пад рых та ва лi вель мi 

на сы ча ную i раз лi ча ную на аў ды то-

рыю роз ных уз рос таў. На прык лад, 

мож на бы ло ўба чыць экс па на ты вы-

стаў кi ма ла дзёж ных iна ва цый ных 

пра ек таў. Ураж ва лi вы ступ лен нi тых, 

хто за хап ля ец ца чар лi дын гам (шоу з 

эле мен та мi акра ба ты кi, гiм нас ты кi, 

тан цаў), iн шы мi па пу ляр ны мi кi рун-

ка мi спор ту i ву лiч на га ад па чын ку.

Пры ем ным сюр пры зам стаў арт-

квэст па гiс та рыч ных i куль тур ных 

мяс цiнах Вi цеб ска.

Што ця пер мод на? — пра гэ та 

мож на бы ло да ве дац ца, дзя ку ю чы 

цы ры мо нii ўзна га ро джан ня пе ра-

мож цаў рэс пуб лi кан ска га са цы я-

ла гiч на га да сле да ван ня «Ма ла дзёж-

ны брэнд — 2020». Сё ле та яно, да-

рэ чы, бы ло пра ве дзе на пя ты раз. 

Ка ля 1,2 ты ся чы рэ спан дэн таў па-

дзя лi лi ся сва i мi дум ка мi.

Ад зна чы лi i най леп шых удзель нi-

каў аб лас но га эта пу кон кур су пра ф-

май стэр ства WorldSkills Belarus. 

Вель мi ва бi лi пунк ты, дзе пра да ва-

лi адзен не, абу так, мёд, пра дук ты 

пча ляр ства. Як заў сё ды, бы лi вель мi 

цi ка вы мi для на быц ця тан ныя, але 

вель мi якас ныя та ва ры для до ма ад 

уста ноў аду ка цыi.

Лю дзi куп ля лi i роз ныя га тун кi 

гар ба ты, вы раб ле ныя па ста ра даў-

нiх бе ла рус кiх рэ цэп тах, су ве нi ры ад 

ра мес нi каў, ка ва лёў.

Усiх най мен няў та ва раў — сот нi.

Мож на бы ло за сiм ва лiч ны кошт 

атры маць май стар-клас ад умель-

цаў. На ват чар га з'я вi ла ся да ган-

ча ра, якi пра па ноў ваў экс прэс-

на ву чан не.

Му зы кан ты i вы ка наў цы, у тым 

лi ку i лаў рэ а ты рэс пуб лi кан скiх i мiж-

на род ных кон кур саў, па ка зы тра ды-

цый ных бе ла рус кiх стро яў i су час най 

мо ды, не фар маль ная ат мас фе ра, 

цу доў нае со неч нае на двор'е — усё 

гэ та спры я ла доб ра му на строю га-

ра джан i гас цей го ра да.

Ар га нi за та ры агу чы лi iдэю пра-

во дзiць свя та i ў iн шых аб лас ных 

цэнт рах.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI,

фо та аў та ра.

Свя та ў ха ту

СВАЁ — НАЙ ЛЕП ШАЕ!

На двор'е

ДАЖ ДЖЫ, ЯШЧЭ ДАЖ ДЖЫ...
Уна чы ў ся рэ дзi не тыд ня тэм пе ра ту ра па вет ра 

апус цiц ца да плюс 7 гра ду саў
Гэ ты мi дня мi на двор'е ў Бе ла ру сi яшчэ фар мi руе цёп лае па-

вет ра, але паў ноч на-за ход нiя рэ гi ё ны ўжо пры кры тыя аб ло-

ка мi. Гэ та ад бi ва ец ца ўплыў фран таль на га па дзе лу, якi пры-

но сiць зме ны ў ха рак та ры на двор'я. Услед за ат мас фер ным 

фрон там на тэ ры то рыю на шай кра i ны пач не рас паў сюдж-

вац ца ха лад на ва тае па вет ра са Скан ды наў ска га паў вост ра-

ва, па ве дам ля юць спе цы я лiс ты Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра па 

гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые ак тыў на га за брудж ван ня i 

ма нi то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мiнп ры ро ды.

Ужо сён ня на боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны прой дуць даж-

джы. А тэм пе ра ту ра ўста лю ец ца кант рас ная — ад плюс 16 гра ду саў 

да 23–28 цяп ла ў паўд нё ва-ўсход нiх ра ё нах. У се ра ду на двор'е ў 

на шым рэ гi ё не пач нуць фар мi ра ваць пра ха лод ная па вет ра ная ма-

са i ма ла ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты. Бу дзе воб лач на з пра яс-

 нен ня мi. Уна чы па ўсхо дзе, удзень мес ца мi па кра i не прой дуць ка-

рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах — на валь нi цы. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 7 да 14 гра ду саў, ды i ўдзень 

бу дзе ад нос на ха лад на ва та — 17–22 гра ду саў вы шэй за нуль.

Под ых мар ско га па вет ра мы ад чу ем у чац вер. У гэ ты дзень 

ада б'ец ца ўплыў ня ўстой лi вай све жай па вет ра най ма сы, якая 

па сту пае з Бал тый ска га мо ра. Бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мi. 

Уна чы мес ца мi, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны 

прой дуць не вя лi кiя ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы i ра нi цай у 

асоб ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман. Ве цер праг на зу ец ца за-

ход нi, уме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 7–12 цяп ла, 

удзень — ад плюс 17 да плюс 22 гра ду саў.

Сон ца зро бiць пе ра пы нак па вы да чы доб ра га лi пень ска га цяп-

ла, але не на доў га. У пят нi цу ат мас фер ны цiск вы рас це, i аб ло каў 

ста не менш. Даж джы ў мно гiх рэ гi ё нах спы няц ца, толь кi ўдзень па 

за ха дзе кра i ны маг чы мы ка рот ка ча со выя даж джы з на валь нi ца мi. 

Уна чы i ра нi цай мес ца мi па Бе ла ру сi мо гуць утва рац ца не пра цяг-

лыя сла быя ту ма ны. Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы ўме ра ны, пры 

на валь нi цах па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

8 цяп ла да плюс 14 гра ду саў. Удзень бу дзе 19–25 цяп ла, у паў-

днё вых ра ё нах — да плюс 27 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных сi ноп ты каў, у су бо ту 

пад уплы вам фран таль на га па дзе лу на боль шай част цы тэ ры то-

рыi кра i ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мi з на валь-

нi ца мi. Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы з пе ра хо дам на за ход нi, 

уме ра ны, пры на валь нi цах па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў 

ся рэ дзi не дня скла дзе 20—27 цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе кра i -

ны да плюс 30 гра ду саў. Лi пень, як нi кру цi.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ка лi ту рыс тыч ны марш рут 

«За ла тое ко ла» ў су сед няй Ра-

сii вя до мы ўжо даў но, дык бе-

ла рус кае «Ку паль скае ко ла» — 

з'я ва ў ту рыс тыч ным бiз не се 

ад нос на ма ла дая, але набыць 

не меншую па пу ляр насць i ся-

род бе ла ру саў, i ся род гас цей 

на шай кра i ны мае ўсе пе рад-

умо вы.

Па дзей ны ту рызм што год на бi рае 

аба ро ты па ўсiм све це. Пры ехаць не 

толь кi па гля дзець пэўны на се ле ны 

пункт, але i па пры сут нi чаць на ад-

мыс ло вым мяс цо вым фэс це сён ня 

ў трэн дзе i сярод мо ла дзi, i сярод 

лю дзей больш ста ла га ўзрос ту. Пан-

дэ мiя кры ху ўнес ла ка рэк ты вы ў гэ ту 

тэн дэн цыю, але ўсё па кры се вяр-

та ец ца ў ранейшае рэ чы шча. Та му 

на ку паль скiм свя це «Алек санд рыя 

збi рае сяб роў», якое ад бу дзец ца ў 

Шкло ўскiм ра ё не ўжо ў на ступ ныя 

вы хад ныя, ча ка юць сот нi гас цей 

з усiх рэ гi ё наў Бе ла ру сi, а так са ма з 

блiз ка га i да лё ка га за меж жа.

Пра гра ма фес ты ва лю, як заўж-

ды, бу дзе яр кая i на сы ча ная — i вя лi-

кая кан цэрт ная пра гра ма, i кiр маш, 

на якiм мож на не толь кi ўба чыць i 

на быць вы ра бы на род ных май строў, 

але i пры чы нiц ца да iх ства рэн ня. Але, 

не су мнен на, мно гiя за хо чуць па зна-

ё мiц ца блi жэй i з мес цам, дзе пра-

хо дзiць свя та, i з на ва кол лем. Ме на-

 вi та для та кiх цi каў ных i ня ўрымс-

лi вых гас цей «Ма гi лёў абл ту рыст» 

рас пра ца ваў марш рут «Ку паль скае 

ко ла». Да лу чыў шы ся да яго, ах вот-

ныя змо гуць пра ехаць з агляд най 

эк скур сi яй па Шкло ве i Ма гi лё ве. 

I, ка неш не, да ве дац ца шмат цi ка-

ва га пра ста лi цу ку паль ска га дзей-

ства — аг ра га ра док Алек санд рыя.

У пры ват нас цi, эк скур сiй ная пра-

гра ма пра па нуе на вед ван не пра-

мыс ло ва га са ду з пры мя нен нем 

кро пель на га 

па лi ву, су час на га комп лек су па за хоў-

ван нi яб лы каў. Там жа ту рыс ты мо-

гуць уба чыць на свае во чы, як у пра-

мыс ло вых маш та бах вы рошч ва юць 

лю бi мыя ўсi мi гры бы — ве шан кi.

Асоб ным пунк там у марш ру це 

зна чыц ца на вед ван не шко лы, у якой 

ву чыў ся Прэ зi дэнт Бе ла ру сi. Са мым 

па пу ляр ным мес цам у ту рыс таў з'яў-

ля ец ца пар та, за якой Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ся дзеў, ка лi быў вуч нем. 

Ва кол яе ўжо на ват скла ла ся свое-

асаб лi вая пры кме та: лi чыц ца, што ў 

та го, хто па ся дзiць на гэ тым мес цы, 

кар' е ра iмк лi ва пой дзе ўга ру.

Цi збы ва ец ца гэ тая пры кме та? Са-

мы на дзей ны спо саб пра ве рыць — 

па спра ба ваць са мо му. Пла ны на 

на ступ ныя вы хад ныя мож на ска рэк-

цi ра ваць. А да Алек санд рыi з лю бо га 

мес ца кра i ны зу сiм не да лё ка.

Аляк сей КЛI МАЎ.

Запрашальнік

ПА «КУ ПАЛЬ СКIМ КО ЛЕ»


