
Пе рад бу ду чым чэм пі я на-

там све ту па фут бо ле ў Бра-

зі ліі ўсе спа дзя юц ца на Ней-

ма ра, у Ар ген ці не — на Ме сі, 

у Пар ту га ліі — на Ра нал ду, у 

Фран цыі — на Па гба і толь кі 

ў Ра сіі спа дзя юц ца на цуд.

Жан чы ну на джы пе 

спы няе да іш нік:

— Ча му ў вас на аў та ма-

бі лі спе ра ду і зза ду роз-

ныя ну ма ры?

— Спе ра ду — ма біль ны, 

зза ду — хат ні.

Уз ро вень ма ёй да свед ча-

нас ці аб су час ных спе ва ках: 

па чы наю гля дзець кліп, не 

ве да ю чы, хто з гэ тых лю-

дзей ця пер пач не спя ваць.

На ве ча ры не жан чы на 

звяр та ец ца да муж чы ны:

— Вы жа на ты?

— Так, але не вель мі...

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Фядоры, Івана, 
Купрыяны, Ніла, Фёдара.

К. Ганны-Марыі, Пелагеі, 
Рычарда, Станіслава, 
Феліцыяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.39 21.39 17.00

Вi цебск — 4.20 21.37 17.17

Ма гi лёў — 4.29 21.29 17.00

Го мель — 4.35 21.17 16.42

Гродна — 4.56 21.53 16.57

Брэст — 5.06 21.44 16.38
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра 

6 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Авена.

9 ЧЭР ВЕ НЯ

1803 год — на ра дзіў ся Адольф 

Януш ке віч, бе ла рус кі пісь-

мен нік, ву чо ны, па да рож нік. Удзель ні чаў 

у паў стан ні 1830—1831 га доў. У 1832 го-

дзе ад праў ле ны ў ссыл ку ў Сі бір. Вяр-

нуў ся ў Бе ла русь у 1856-м. Па мёр у 

1857 го дзе.

1868 год — на ра дзіў ся (г. Пскоў) Ула дзі слаў Вя-

ры га, поль скі фі ло саф і эт ног раф, док тар 

фі ла со фіі. Збі раў бе ла рус кі фальк лор. У ча со пі се «Со-

брание сведений по оте чест вен ной антропологии» апуб-

лі ка ваў пра цу «Бе ла рус кія пес ні з вёс кі Глы бо кае Лід ска га 

па ве та Ві лен скай гу бер ні, за пі са ныя ў 1885 го дзе», у якой 

змяс ціў 45 бе ла рус кіх на род ных пе сень. Аў тар кні гі «Бе ла-

рус кія пад ан ні», у якую ўвай шлі 32 бе ла рус кія на род ныя 

каз кі, за пі са ныя ў Лід скім па ве це. Па мёр у 1916 го дзе.

1903 год — вы да дзе ны пер шы вы пуск трох том-

най на ву ко вай пра цы фі ло ла га-сла віс та, 

за сна валь ні ка бе ла рус кай фі ла ло гіі Яў хі ма Кар ска га 

«Бела ру сы».

1942 год — ад быў ся бой па між бе ла рус кі мі пар-

ты за на мі і ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі 

ў вёс цы На лі ба кі та га час на га Івя нец ка га ра ё на, які ўвай-

шоў у гіс то рыю Вя лі кай Ай чын най вай ны пад наз вай На лі-

боц кі бой. 125-ы пар ты зан скі атрад імя Ста лі на (ка ман дзір 

С. А. Ры жак) раз гра міў у На лі ба ках па лі цэй скі ўчас так 

і за тым ус ту піў у бой з кар ні ка мі, якія пры бы лі з Ру бя жэ-

ві чаў. У вы ні ку двух га дзін на га бою пар ты за ны зні шчы лі 

і ўзя лі ў па лон 25 гіт ле раў цаў, спа лі лі ва лас ную ўпра ву, 

па лі цэй скую ста ло вую, пя кар ню, не каль кі адзі нак тэх ні кі, 

за ха пі лі зброю, бо еп ры па сы і ін шыя тра феі.

1672 год — на ра дзіў ся (1672—

1725) Пётр І, пер шы ра-

сій скі ім пе ра тар, за сна валь нік Санкт-

Пе цяр бур га.

1945 год — за сна ва ны ме да лі 

«За ўзяц це Бер лі на», «За 

ўзяц це Бу да пеш та», «За ўзяц це Ве ны», «За ўзяц це Кё-

нігс бер га», «За вы зва лен не Бялг ра да», «За вы зва лен не 

Вар ша вы», «За вы зва лен не Пра гі».

1963 год — на ра дзіў ся Джо-

ні Дэп, аме ры кан скі 

ак цёр кі но. Най боль шую вя до масць 

Джо ні пры нес лі ро лі ў філь мах Ці ма 

Бер та на, у та кіх вя до мых кар ці нах, як 

«Эд вард Ру кі-на жні цы», «Сон ная Лаг-

чы на», «Чар лі і ша ка лад ная фаб ры-

ка», «Алі са ў Кра і не цу даў», а так са ма 

воб раз ка пі та на Джэ ка Ве раб'я ў се рыі 

філь маў «Пі ра ты Ка рыб ска га мо ра». 

У 2012 го дзе быў за пі са ны ў Кні гу рэ кор даў Гі не са як са мы 

вы со ка аплат ны ак цёр, які за ра біў  за год $75 млн. Лаў рэ ат 

шмат лі кіх прэ стыж ных прэ мій у га лі не кі на мас тац тва.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Больш як 60 ты сяч бі ле таў ужо пра-

да дзе на і за бра ні ра ва на на кан цэр-

ты XXVІІ Між на род на га фес ты ва лю 

мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-

ску — 2018». Най боль шым по пы там, 

ад зна чае кі раў нік ды рэк цыі фэс ту, 

ге не раль ны ды рэк тар Цэнт ра куль ту-

ры «Ві цебск» Аляк сандр СІ ДА РЭН КА, 

тра ды цый на ка рыс та юц ца кан цэр ты 

ад крыц ця і за крыц ця мас тац ка га фо-

ру му, ма ла дзёж ная пра гра ма «Рыт-

мы ле та», «За ла ты хіт», «Шан сон 

ТБ — усе зор кі».

Ся род тых, хто най больш ак тыў на кла-

по ціц ца пра свой куль тур ны ад па чы нак, 

гле да чы з Ві цеб ска і воб лас ці, са ста ліч-

на га рэ гі ё на, а так са ма з бліз ка га за меж-

жа — Літ вы, Лат віі, Укра і ны і Ра сіі. Ад нак 

па коль кі да фес ты ва лю яшчэ ме сяц, то 

бі ле ты па ца не ад 20 да 200 руб лёў цал кам 

рэ аль на на быць прак тыч на на ўсе ме ра-

пры ем ствы — ад цыр ка во га шоу бра тоў 

За па шных да кан цэр та рэ пе ра Ці ма ці.

Сё ле та ў раз на стай ных фес ты валь ных 

ме ра пры ем ствах возь муць удзел ар тыс ты 

і твор чыя ка лек ты вы з 41 кра і ны све ту, у 

тым лі ку 21 кра і на бу дзе прад стаў ле на ў 

да рос лым і дзі ця чым пе сен ных кон кур сах 

«Ві цебск-2018». Ся род юных удзель ні каў 

кон кур су, на прык лад, упер шы ню з'я вяц-

ца вы ка наў цы з Вя лі ка бры та ніі, Ка на ды 

і Ка лум біі, на віч кі да рос ла га твор ча га 

спа бор ніц тва — спе ва кі з Гві неі і Егіп та. 

Упер шы ню пры е дзе ў Ві цебск і зна ка мі ты 

фран цуз скі ак цёр Жэ рар Дэ па рдзьё, які 

вы сту піць... у кан цэр це спя вач кі За ры і сам 

так са ма бу дзе спя ваць. Свае сюр пры зы 

рых ту юць гле да чам удзель ні кі «Ля леч на га 

квар та ла» і «Тэ ат раль ных су стрэч», фэс-

ту ву ліч на га мас тац тва «На ся мі вят рах» 

і кан цэр таў май строў мас тац тваў Із ра і ля 

і Ка зах ста на. І гэ та, пад крэс лі ва юць ар га-

ні за та ры, толь кі не вя лі кая част ка на ві нак 

і ці ка ві нак пра гра мы чар го ва га між на род-

на га фес ты ва лю мас тац тваў.

Як рас ка за ла рэ жы сёр кан цэр та 

ад крыц ця «Сла вян ска га ба за ру» 

Га лі на РА МА НОЎ СКАЯ, му зыч ная 

пра гра ма но сіць наз ву «Дом, дзе ця-

бе заўж ды ча ка юць» і шчыль на звя-

за ная з тэ май ма лой ра дзі мы. Вес ці 

шоу, якое прад ста віць вя лі кае ма за-

іч нае па но ўсіх на ступ ных кан цэрт ных 

дзён, па тра ды цыі бу дуць трое вя ду-

чых з роз ных кра ін: Воль га Ры жы ка ва 

(Бе ла русь), Дзміт рый Гу бер ні еў (Ра сія) 

і Ці мур Мі ра шні чэн ка (Укра і на). А вось вя-

ду чыя га ла-кан цэр та за крыц ця, які ад бу-

дзец ца 16 лі пе ня, па куль не аб ве шча ны — 

маг чы ма, пуб лі цы рас кры юць но выя ім ёны. 

«Чым бу дзем здзіў ляць? Ты мі тра ды цы я мі, 

якія так лёг ка губ ля юц ца ў су час ным све-

це, але, дзя ка ваць бо гу, за хоў ва юц ца і жы-

вуць на «Сла вян скім ба за ры», — ад зна чыў 

рэ жы сёр Аляк сандр ВА ВІ ЛАЎ. — Да нас 

пры хо дзіць са мая роз ная пуб лі ка, і кож-

ны зна хо дзіць неш та сваё: сваю ці ка він ку, 

сваю лю бі мую пес ню, свай го вы ка наў цу і 

свой на строй. Я не па мя таю лю дзей, якія 

сы хо дзі лі б з на шых кан цэр таў у дрэн ным 

на строі, — і спа дзя ю ся, што гэ та тра ды цыя 

так са ма пра цяг нец ца».

На га да ем, між на род ны фес ты валь мас-

тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску — 

2018» прой дзе з 12 да 16 лі пе ня, але ра зам 

з да дат ко вы мі ме ра пры ем ства мі вя лі кае 

твор чае свя та рас цяг нец ца з 7 да 18 лі-

пе ня.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



Культ асве таКульт асве та   Ад Ка на ды да Гві неі
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» сці рае ме жы

Упер шы ню пры е дзе ў Ві цебск 
і зна ка мі ты фран цуз скі ак цёр 

Жэ рар Дэ па рдзьё, які вы сту піць... 
у кан цэр це спя вач кі За ры і сам 

так са ма бу дзе спя ваць.

Трэ ба Трэ ба   
на ве дацьна ве даць

Су свет ныя 
хі ты пра гу чаць 
у Мір скім за мку
Вір ту оз ная скры пач ка 
Май му на рас пач не 

пра ект лет ніх 
му зыч ных ве ча рын
Пер шы кан цэрт — «Су-

свет ныя хі ты — ад кла-

сі кі да мю зік ла» — 

прой дзе ва ўтуль ным 

унут ра ным дво ры ку 

Мір ска га зам ка ў чац-

вер, 14 чэр ве ня.

Як па ве да мі лі ў ад мі-

ніст ра цыі му зея «Зам ка вы 

комп лекс «Мір», су мес на 

з Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

ака дэ міч ным му зыч ным 

тэ ат рам рэа лі зу ец ца но вы 

і вель мі ці ка вы пра ект. Ён 

да па мо жа зра біць ад па чы-

нак на вед валь ні каў гэ та га 

ста ра жыт на га зам ка яшчэ 

больш яркім і не за быў-

ным.

Пер шы лет ні кан цэрт са-

ліс таў сім фа ніч на га ар кест-

ра і вір ту о за скрып кі Май му-

ны па да руе гле да чам маг-

чы масць атры маць аса ло ду 

ад ча роў ных гу каў му зы кі 

ў не звы чай ным ася род дзі. 

Ме на ві та тут пра гу чаць арыі 

і ду э ты з су свет на вя до мых 

апе рэт, мю зік лаў, кі на сту-

жак і эст рад ных хі тоў. Гэ тыя 

тво ры даў но ве да юць і лю-

бяць ва ўсім све це.

Што? Кан цэрт «Су свет-

ныя хі ты — ад кла сі кі да 

мю зік ла».

Дзе? Му зей «Зам ка вы 

комп лекс «Мір», Ка рэ ліц кі 

ра ён Гро дзен скай воб лас ці.

Ка лі? 14 чэр ве ня. Па ча-

так а 21-й га дзі не.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА



Пра цаў ніч ку, пры га жунь ку, спарт-

сменку Да р'ю ЛА БА ЖЭ ВІЧ і яе абранніка 

Аляк санд ра шчы ра він шу ем з па чат кам 

но ва га, ся мей на га, жыц ця! Зы чым зда-

роўя і пос пе хаў, ла ду і зго ды, па ва гі і заў-

сёд на га кло па ту!

Ня хай Вам сон ца смя ец ца!

Ня хай усё уда ец ца!

І хай бу дзе доб рым

Кож ны ваш дзень!

Звяз доў цы.


