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А ЛЯД НЫ МІ ве ча ра мі на Ле пель шчы не 

«жэ няць Ця рэш ку» — «Жа ніць бай 

Ця рэш кі» на зы ва юц ца вя сё лыя па ся дзел кі 

з му зы кай і тан ца мі. І мо ладзь, і ста рэй шыя 

збі ра юц ца ў ад ной ха це аль бо вяс ко вым клу-

бе, вы бі ра юць «ма ту лю» і «баць ку», утва ра-

юць па ры і на ладж ва юць іг ры шча з пес ня мі 

і жар та мі. Гэ тым ра зам мне па шчас ці ла быць 

свед кам «жа ніць бы» ў вёс цы Стаі. У ха це 

трак та рыс та мяс цо ва га ляс га са Яў ге на Дзі-

ві на ле пель скі ка лек тыў по бы та ва га тан ца 

«Кру га верць» і аб' яд нан не жан чын «Стай скія 

пры сма кі» на ла дзі лі са праўд нае вя сел ле: 

гу ча лі на род ныя най гры шы, пад якія лёг ка 

вы тан цоў ва лі ся поль кі, па дэс пань, кра ка вяк, 

гу ля лі ся «Ру ча ёк», «Ві шань ка», «Па ца-

лу нак». Бы ло што па зды маць і як уво лю 

па смя яц ца, па ла са вац ца стра ва мі, якія па-

ста ві лі на «вя сель ны» стол. Бу дзе што па-

гля дзець ама та рам ка на ла «Бе ла русь 3»: 

на свя це пра ца ва ла зды мач ная гру па, на 

на ступ ным тыд ні «Ця рэш ку» па ка жуць на 

эк ра не.

«Жа ніць Ця рэш ку» і да лей, да са ма га 

Ва дох ры шча, бу дуць у аг ра ся дзі бах, клу бах 

і вяс ко вых ха тах: аб рад вяр та ец ца ў по быт 

ле пель ска га краю!

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў 

з гэ та га дас ціп на га і жыц ця ра дас на га іг ры шча 

гля дзі це на сай це zvіazda.by.

ЦЯ РЭШ КА ЗНОЎ 
ЖЭ НІЦ ЦА!
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