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Зя лё ны яб лык — ні бы госць ня звыч ны

Ся род чыр во ных, спе лых, на лі тых.

Не пе ра фар ба ваў яго каст рыч нік —

За стаў ся ён чу жы ся род сва іх.

Дай, во сень, яву не па блы таць з ма рай,

Зда лёк па чуць і гром, і ці хі ўздых,

Па ве рыць у бла кіт за чор най хма рай

І рас па знаць сва іх ся род чу жых.

Шэсць ма ла дых сем' яў 

з усіх аб лас цей кра і ны 

са браў рэс пуб лі кан скі 

кон курс «Ула дар ся -

ла» ў мі ну лую су бо ту 

ў Слуц ку.

Мін шчы ну на кон кур се 

прад стаў ля лі Па вел і Ка ця-

ры на Шу ці лы з аг ра га рад ка 

Кух чы цы Клец ка га ра ё на, 

Брэст чы ну — Ві таль і Але-

на Ка валь чу кі з аг ра га рад ка 

Жам чуж ны Ба ра на віц ка га 

ра ё на, Ма гі лёў шчы ну — 

Сяр гей і Воль га Сні гі р з аг-

ра га рад ка Ясень Асі по віц-

ка га ра ё на, Ві цеб шчы ну —

Мі ка лай і Іна Хац ке ві чы з 

вёс кі Вя жы шча Бе шан ко-

віц ка га ра ё на, Го мель шчы-

ну — Ра ман і Анас та сія Па-

та пен кі з вёс кі Азяр шчы на 

Рэ чыц ка га ра ё на, Гро дзен-

шчы ну — Аляк сей і Яна Бу-

ра з аг ра га рад ка Ра жан ка 

Шчу чын ска га ра ё на.

Цы ры мо нія ўра чыс та га 

ад крыц ця па ча ла ся з па ра-

да, дзе фі на ліс ты пра ек та 

пра дэ ман стра ва лі свае ся-

мей ныя рэ лік віі — са ма тка-

ныя руч ні кі. Вель мі цёп лую 

ат мас фе ру ства ры лі на род-

ны ха рэа гра фіч ны ан самбль 

«Кор дэс» Слуц ка га га рад-

ско га До ма куль ту ры і па-

пу ляр ны бе ла рус кі спя вак 

Ва ле рый Ска ра жо нак.

Пас ля гэ та га на ім пра-

ві за ва ным «Ма ла дзёж ным 

два ры» ў скве ры ўдзель ні-

кі кон кур су раз гар ну лі свае 

вы стаў кі. Ча го тут толь кі не 

бы ло: прад ме ты ся мей на га 

бы ту і твор час ці, сур вэт кі, 

па кры ва лы, аб ру сы, су ве ні-

ры, на рых тоў кі на зі му. Тут 

жа ма ла дыя сем'і ў на цы я-

наль ных стро ях зла дзі лі цэ-

лае тэ ат ра лі за ва нае прад-

стаў лен не. Пры сут ныя і чле-

ны жу ры змаг лі да ве дац ца 

аб іх за хап лен нях, тра ды цы-

ях, па каш та ваць бе ла рус кія 

стра вы, пры га та ва ныя імі. 

А час та ва лі га ра джан і гас-

цей прос тай ся лян скай, але 

да во лі сыт най ежай: вы сма-

жа ны мі да за ла ціс та га ко ле-

ру сквар ка мі, хат нім са лам 

ды каў ба са мі, пі ра га мі, дра-

ні ка мі, ква ша ны мі, са лё ны мі 

і ма ры на ва ны мі на рых тоў-

ка мі, раз на стай най вы печ-

кай, алад ка мі. Адзін пе рад 

ад ным вет лі выя гас па да ры 

за пра ша лі гас цей па час та-

вац ца пры сма ка мі. І ад ах-

вот ных не бы ло ад бою.

— Ні хто не ўмее так зла-

дзіць пір, як вяс коў цы. Хо-

ча це смач на па ес ці — ка лі 

лас ка, да нас! — за клі ка лі 

на свой пад во рак Ка ця ры на 

і Па вел Шу ці лы.

А Сяр гей і Воль га Сні-

гі р час та ва лі ўсіх ах вот ных 

свой скім сы рам з ма ла ка ад 

Бел кі. Яна, мож на ска заць, 

ка ро ва № 1 у Бе ла ру сі. Яе 

шмат дзет най сям'і па да ра-

ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Не здар ма па 

па час тун кі вы стра і ла ся чар-

га. Дзе яшчэ да вя дзец ца па-

каш та ваць пра дукт ад та кой 

зна ка мі тас ці? У сям'і га ду-

ец ца пя цё ра дзя цей, ка ро ва 

бы ла вель мі па трэб на. Ця-

пер ма лыя ўво лю мо гуць ла-

са вац ца све жым ма ла ком, 

смя та най, тва ра гом, сы рам, 

мас лам. А ня даў на кар мі лі ца 

пры вя ла пры плод — ця луш-

ку Стрэл ку. Сяр гея і Воль гу 

на кон кур се пад трым лі ва лі 

іх сы ны і да чуш ка: Іван, Кі-

рыл, Сяр гей і двой ня — Мак-

сім і Па лі на.

Асаб лі вым вы пра ба ван-

нем для кан кур сан таў ста-

ла пры га та ван не дра ні каў у 

па ля вых умо вах на драў ля-

най ка ло дзе. Гэ тую «печ ку» 

на па чат ку пра цэ су трэ ба 

бы ло рас па ліць. А пад час 

пры га та ван ня буль бя ных 

блі ноў важ на бы ло пра віль-

на раз мер ка ваць аба вяз кі: 
па чыс ціць і па драць буль бу, 
па сма жыць. Пры чым жу ры 
вы зна ча ла не толь кі хут-
касць пры га та ван ня, але 
і сма ка выя якас ці, знеш ні 
вы гляд. І трэ ба ска заць, усе 
на вы дат на спра ві лі ся з за-

дан нем, блі ны атры ма лі ся 

як на пад бор, з за ла ціс тай, 

пад ру мя не най ска рын кай.

Але, ба дай, асноў ны мі 

ста лі спа бор ніц твы ў сель-

скай эс та фе це. Пі ла ваць 

дро вы, ры ба чыць, май стра-

ваць лаў ку — пры выч ны за-

ня так для сель ска га жы ха ра. 

А вось зла віць ку ры цу або 

зла дзіць ра лі на тач ках —

знач на скла да ней. Ды ўсе 

ўдзель ні кі год на спра ві лі ся 

з за дан нем, па ка за лі спрыт 

і май стэр ства.

У агуль ны за лік кож най 

сям'і пай шлі і вы ні кі ін тэр-

нэт-кон кур су «Най леп шы 

сель скі пад во рак», дзе яны 

рас ка за лі аб паў ся дзён ным 

жыц ці, кло па тах, агуль ных 

за хап лен нях. Ад нак пе-

ра мож цаў у ім вы зна ча ла 

не жу ры, а пад піс чы кі су-

пол кі «Мо ладзь Бе ла ру-

сі» ў са цы яль най сет цы 

«УКан так це».

А вось вы зна чыць пе ра-

мож цу па вы ні ках кон кур су 

бы ло не так і прос та. Кож-

ны з удзель ні каў пра дэ ман-

стра ваў спрыт, май стэр ства, 

твор чы па ды ход да спра вы. 

І да апош ня га ча су інт ры га 

за хоў ва ла ся: хто ста не най-

леп шым? Та му куль мі на цы-

яй свя та ста ла ўша на ван не 

на га лоў най сцэ не. Ні хто не 

за стаў ся не ад зна ча ным. Усе 

фі на ліс ты атры ма лі дып ло-

мы, па да рун кі і сер ты фі-

ка ты на су му 80 ба за вых 

ве лі чынь — 1960 руб лёў. 

Ула даль ні ка мі га лоў на га 

пры за — мо та куль ты ва та-

 ра — ста ла сям'я Хац ке ві чаў з 

Ві цеб шчы ны. Дру гое мес ца 

ў сям'і Шу ці лаў з Мін шчы-

ны, ім да ста лі ся праль ная 

ма шы на і плаз мен ны тэ ле-

ві зар. Та кія ж не аб ход ныя 

ў жыц ці бы та выя пры бо-

ры па вез лі да до му і прад-

стаў ні кі Ма гі лёў шчы ны —

сям'я Сні гі р, якая за ня ла 

трэ цяе мес ца.

Да дам, што гіс то рыя 

кон кур су вя дзе па ча так з 

2007 го да. Та ды ў Глы боц-

кім ра ё не рэ алі ці-шоу доў-

жы ла ся паў го да. У 2008-м 

ма ла дзёж ная іні цы я ты ва 

бы ла пад тры ма на БРСМ на

рэс пуб лі кан скім уз роў ні. 

З тых ча соў рэс пуб лі кан скі ся-

 мей ны сель ска гас па дар чы 

пра ект «Ула дар ся ла» пра-

цяг ва ец ца. Ён на кі ра ва ны на 

па вы шэн не прэ сты жу сель-

ска гас па дар чых пра фе сій, 

ума ца ван не ін сты ту та сям'і, 

па пу ля ры за цыю ся мей ных 

каш тоў нас цяў, тра ды цый 

бе ла рус кай вёс кі, за ма ца-

ван не ма ла дых кад раў на 

вёс цы. Гэ ты кон курс атры-

маў па ста ян ную пра піс ку 

ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі і 

што год аб' яд ноў вае сот ні 

ма ла дых сем' яў уз рос там да 

31 го да, што пра жы ва юць і 

пра цу юць на вёс цы не менш 

як тры га ды. У 2018-м у ім 

пры ня лі ўдзел 492 ма ла дыя 

сям'і з усіх рэ гі ё наў кра і ны.

Да рэ чы, фі на ліс ты ў 

Слуц ку паў дзель ні ча лі не 

толь кі ў кон кур се, але і ў 

свя це го ра да. Слуц ку ў гэ-

ты дзень споў ні ла ся 902 га-

ды. Свя та атры ма ла ся ві до-

вішч ным і ма са вым. Гас цям 

і га ра джа нам пра па ноў ва-

ла ся шмат ме ра пры ем-

стваў, вы ста вак, кан цэр таў, 

кір ма шоў. Тым больш што 

доб ра му на строю спры я ла 

пры ем нае на двор'е, не па-

во сень ску яр кае сон ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фота БелТА.

ДРА НІ КІ НА ДРАЎ ЛЯ НАЙ КА ЛО ДЗЕ, 
РА ЛІ НА ТАЧ КАХ 

І ПА ЛЯ ВАН НЕ НА КУ РЭЙ

Свя та ў ха туСвя та ў ха ту

Пераможцы конкурсу сям'я ХАЦ КЕ ВІ ЧАЎ з Ві цеб шчы ны.

Фі на ліс ты кон кур су 
«Ула дар ся ла» здзі ві лі Слуцк

Бе ла русь у кон кур се ча со пі са 

Nаtіоnаl Gеоgrарhіс Trаvеlеr (Ра-

сія) ста ла най леп шай кра і най для 

аг ра ту рыз му, бе ла рус Ле а нід 

Па шкоў скі на зва ны най леп шым 

трэ вэл-бло ге рам.

Бе ла русь пе ра маг ла ў на мі на цыі 

«Аг ра ту рызм» з 50 пра цэн та мі га ла-

соў, абы шоў шы ў чы тац кім га ла са ван-

ні Іта лію, Бра зі лію, Кі тай і ЗША, па ве-

дам ляе Бел ТА са спа сыл кай на сайт 

Nаtіоnаl Gеоgrарhіс Trаvеlеr. Бе ла русь 

ужо бы ла на пер шым рад ку рэй тын гу 

най леп шых кра ін для аг ра ту рыз му па 

Nаtіоnаl Gеоgrарhіс у 2016 го дзе.

Аў та ра бло га «Ха чу да до му. Па да-

рож жы, у якія вы не па е дзе це» Ле а-

ні да Па шкоў ска га чы та чы ра сій ска га 

ча со пі са на зва лі най леп шым трэ вэл-

бло ге рам. Ён на браў 47 пра цэн таў га-

ла соў і з вя лі кім ад ры вам абы шоў кан-

ку рэн таў. Ан лайн-га ла са ван не за най-

леп шыя ту рыс тыч ныя на прам кі ся род 

са мых па пу ляр ных ві даў ад па чын ку — 

Nаtіоnаl Gеоgrарhіс Trаvеlеr Аwаrds 

2018 — пра хо дзі ла з 22 чэр ве ня па 

5 каст рыч ні ка ў 25 асноў ных на мі на-

цы ях. Ту рыс ты вы бі ра лі най леп шыя 

на прам кі, у тым лі ку для пляж на га, 

ся мей на га, эк скур сій на га, гар на лыж-

на га, пры год ніц ка га і азда раў лен ча га 

ад па чын ку.

НА ПЕР ШЫМ РАД КУ
Бе ла русь ста ла леп шай кра і най для аг ра ту рыз му, па вер сіі ра сій ска га Nаtіоnаl Gеоgrарhіс

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ПРИВИЛЕГИЯ НА УДАЧУ»
Сведения об организаторе:

Общество с ограниченной ответственностью «360 медиа групп», далее 

именуемое «Организатор», адрес: 223051, Минская обл., Минский р-н, 

а. г. Острошицкий городок, ул. Ленина, 1-3, каб. 3-1-21, учетный номер 

плательщика – 690318126, электронный адрес: b2b@360.by.

Наименование Рекламной игры:

Рекламная игра носит название «Привилегия на удачу».

Сроки проведения Рекламной игры:

Рекламная игра проводится с 1 августа 2018 года по 10 октября 

2018 года (включая период вручения призов и публикацию результатов 

проведения рекламной игры).

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры:

Свидетельство о регистрации Рекламной игры № 3333 от 26 июля 

2018 года выдано Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь. 

Количество участников Рекламной игры:

В Рекламной игре приняло участие 455 участников.

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда:

Призовой фонд Рекламной игры в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) 

белорусских рублей был разыгран не в полном объеме. Неразыгранные 

призы остаются в распоряжении Организатора Рекламной игры.

Полная информация о победителях на сайте организатора www.360.by.

Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства мас-

совой информации, в котором опубликованы правила проведения 

Рекламной игры и сведения о результатах проведения рекламной 

игры: 

Публикация правил рекламной игры – газета «Звязда», № 144, 

дата 31.07.2018 г. 

Публикация сведений о результатах проведения рекламной игры – 

№ 194 дата 09.10.2018 г.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 

+ 375 17 239 06 15.


