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Час пра ва слаў на га Пят роў-
ска га пос ту на Лю бан шчы не 
на зы ва юць Пят ро ві цай. А са-
мо свя та за вец ца «Пят рок». За 
ты дзень пе рад ім ла дзіц ца Ку-
пал ле. Та му не па мы лім ся, ска-
заў шы, што ад но свя та пе ра хо-
дзіць у дру гое, што ад Ку пал ля 
да Пят ра ўся го паў кро ка.

Тра ды цый на ў гэ ты лет ні 
пе ры яд вяс ко выя жан чы ны 
збі ра лі ле ка выя зёл кі, рых та ва-
лі ся да бліз ка га жні ва, спя ва лі 
ку паль скія і пят роў скія пес ні, 
якія час та на ват не ад роз ні ва-
юц ца. Час пры го жай пры ро ды 
і ба га тай раз на стай нас ці тра-
ды цый і звы ча яў. А ўжо пе сень, 
гуль няў, тан цаў! Ме на ві та на 
Пят ро ві цу ра бот ні кі куль ту ры 
Лю бан шчы ны ўжо трэ ці год 
за пар ла дзяць свое асаб лі вы 
пле нэр — лет нюю шко лу тра-
ды цый на га тан ца «Пят ро ві ца». 
У вёс ку Шы пі ла ві чы пры еха лі 
сту дэн ты фа куль тэ та эт на ло гіі і 

фальк ло ру Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры 
і мас тац тваў, ін шая мо ладзь, 
якая імк нец ца вы ву чаць і за-
хоў ваць бе ла рус кі фальк лор. 
Ад гук ну лі ся на за пра шэн не 
па зна ё міц ца з на шай на род-
най куль ту рай гос ці з Літ вы і 
Ра сіі. На огул удзел у гэ тым 
куль ту ра ла гіч ным пра ек це сё-
ле та бя руць ка ля 60 ча ла век. 
Ля ку паль ска га вог ні шча на 
бе ра зе Арэ сы і па ча ла ся гэ тая 

не звы чай ная мо ла дзе вая шко-
ла, мэ та якой — на ву чыц ца рэ-
гі я наль ным тан цам і пра вес ці 
шэ раг экс пе ды цый па вёс ках 
у по шу ках кры ніц тра ды цый-
най на род най куль ту ры Лю бан-
шчы ны.

Ку ра тар рэ гі я наль на га, а 
па сут нас ці, між на род на га 
пра ек та — фальк ла рыст, кі-
раў нік узор на га фальк лор-
на га ан самб ля «Ве ра бей кі» 
Сяр гей ВЫ СКВАР КА ка жа: 
«Так са ма ад на з мэт шко лы 
на ву чыц ца ад па чы ваць тра-
ды цый на, па-бе ла рус ку, без 
кам п'ю та раў і тэ ле ві за раў, а з 
пес ня мі, тан ца мі, гуль ня мі».

Што ці ка ва, не каль кі бе-
ла рус кіх сем' яў за мест ад-
па чын ку ў Тур цыі і Егіп це 
вы ра шы лі пра вес ці свой ад-
па чы нак ме на ві та ў вёс цы 
Шы пі ла ві чы.

Фі на лам гэ тай шко лы ста-
не рэ кан струк цыя на род на га 
аб ра да «Пят рок», які бы туе на 
Лю бан шчы не з даў ніх ча соў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. 
Фо та аў та ра.

Лю бан скі ра ён.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Апа лі на рыя, на прык лад, у 2011 го-
дзе атры ма ла зван не лаў рэ а та ІІІ сту-
пе ні Між на род на га фес ты ва лю дзі ця чай 
твор час ці «За ла тая пчол ка». Ле тась ста-
ла лаў рэ а там І сту пе ні пер ша га ад кры та-
га кон кур су мас тац тваў «Ззян не та лен-
таў». У сту дзе ні бя гу ча га го да за ва я ва ла 
Гран-пры Між на род на га мо ла дзе ва га 
кон кур су-фес ты ва лю ва каль на га, ха-
рэа гра фіч на га і цыр ка во га мас тац тваў 
«Брыль янт Кар пат» (Укра і на)...

Аляк санд ра — вы ха ван ка На цы я наль-
на га цэнт ра му зыч на га мас тац тва імя Ула-
дзі мі ра Му ля ві на пад кі раў ніц твам Свят ла-
ны Ста цэн ка. Дзяў чын ка — пе ра мож ца 
рэс пуб лі кан ска га тэ ле ві зій на га дзі ця ча га 
кон кур су «Я спя ваю», лаў рэ ат І сту пе ні 
XІV ад кры та га кон кур су вы ка наў цаў но-
вай дзі ця чай пес ні «Дзень на ра джэн ня», 
VІІ Між на род на га фес ты ва лю юных та лен-
таў «Зям ля пад бе лы мі кры ла мі», Між на-
род на га фес ты ва лю эст рад най твор час ці 
«Му зыч ная ка ру сель Санкт-Пе-
цяр бур га — 2012» і гэ так да лей. 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та-
рыў з дзяў чын ка мі.

— Мне на «ба за ры» ўсё вель-
мі спа да ба ла ся, тут усё так ці ка-
ва, — ка жа Апа лі на рыя. — Бы ла 
на роз ных кон кур сах, але та ко га 
яшчэ не ба чы ла ні дзе — ні ва 
Укра і не, ні ў Азер бай джа не. Мне 
зда ец ца, на ша Бе ла русь — са-
мая леп шая кра і на. Што да кон-
кур су, то ў мя не ёсць пры кме та: 
ка лі за ба ле ла гор ла, зна чыць, усё бу дзе 
вель мі доб ра. І гор ла за ба ле ла!

Аляк санд ра рас ка за ла, што яе та-
ліс ма ны — за ла ты анё лак і клю чык, якіх 
яна но сіць на шыі на лан цуж ку. Пры еха-
ла ў Ві цебск з ма май і кі раў ні ком цэнт ра 
му зыч на га мас тац тва. Ра ней гля дзе ла 
фес ты валь па тэ ле ві за ры.

— Па куль ня ма ў мя не ўлю бё на га 
мес ца ў Ві цеб ску. Унут ра нае хва ля ван не 
пе рад вы ступ лен ня мі, без умоў на, ёсць, 
а так на огул не хва лю ю ся. Прос та за бы-
ваю пра гэ та, — пры зна ла ся Са ша.

Сё ле та Аляк сандр ЦІ ХА НО ВІЧ, на-
род ны ар тыст Бе ла ру сі, уз на чаль вае 
жу ры кон кур су.

— Дзе ці — заў сё ды спе цы фі ка, вель-
мі скла да на і ад каз на су дзіць твор часць 
дзя цей. Та му нам, чле нам жу ры, трэ ба 
бу дзе са мім на ней кі час стаць дзець мі. 

Без гэ та га, ду маю, не маг чы ма пра віль-
на ацэнь ваць вы ступ лен ні юных кан-
кур сан таў. Ба дай кож ны з чле наў жу ры 
за пля чы ма мае вя лі кі во пыт вы сту паў, 
удзе лу ў жу ры роз ных кон кур саў. Ду-
маю, мы змо жам ад даць сваю лю боў 
і цеп лы ню кож на му ўдзель ні ку, — ска-
заў ён.

Ар тыст з вя лі кай цеп лы нёй вы ка заў ся 
пра юбі лей Лет ня га ам фі тэ ат ра: «Сё ле та 
роў на 25 га доў ам фі тэ ат ру. Вы ве да е це, 
мне па шчас ці ла, што я ба чу ўсе пе ра-
ўтва рэн ні ў ім. Яшчэ з кон кур су поль скай 
пес ні і да сён няш ня га дня. І хо чац ца па-
дзя ка ваць ад ду шы ча ла ве ку, які шмат 
зра біў для «ба за ру» і ам фі тэ ат ра — я 
пра бы ло га ды рэк та ра фэс ту Ра дзі во-
на Ба са. Ха це ла ся б, каб мы па мя та лі 
пра гэ та і дзя ка ва лі гэ та му ча ла ве ку за 
пра фе сі я на лізм, са ма ад да насць і лю боў 
да мас тац тва. Ён вель мі сум лен ны і са-
праўд ны слу жы цель мас тац тва.

Па пу ляр ны спя вак Яў ген ГОР ска-
заў, што ён упер шы ню з'яў ля ец ца чле-

нам жу ры.
— Не сплю ўжо двое 

су так. І не ма гу ўсвя до-
міць тое, што ад бы ва-
ец ца: дзят вы ку ча, усё 
ха ду ном хо дзіць, усё 
ка ля ро вае... Тут вель мі 
кру та ўсё. Спа дзя ю ся, 
ад крыю для ся бе но выя 
ім ёны, — рас ка заў ён 
ка рэс пан дэн ту «Звяз-
ды».

Я па ці ка віў ся ў спе-
ва ка: ці паў плы ваў яго ўдзел у кон кур се 
«ба за ру» ў 2004 го дзе на ўлас ны твор-
чы лёс?

— Вя до ма. І гэ та быў ад праў ны пункт 
май го твор ча га раз віц ця. Усё па ча ло ся 
ад сюль. Але, на пэў на, на ват не з «ба за-
ру», а з кон кур су ў Ма гі лё ве — «За ла ты 
шля гер». Ён яшчэ пра хо дзіць да гэ та га 
ча су? Доб ра. Па мя таю, я та ды я пры ехаў 
на пер шы та ко га ўзроў ню між на род ны 
кон курс. І та ды я атры маў прыз гля дац кіх 
сім па тый: уся Бе ла русь пра га ла са ва ла 
за мя не. А «ба зар» ужо па ста віў кан чат-
ко вую кроп ку, і для мя не ста лі ад кры тыя 
мно гія да ро гі...

Гран-пры кон кур су — 5 ты сяч до ла-
раў, 1-я прэ мія — 3 ты ся чы до ла раў, 
2-я прэ мія — 2 ты ся чы до ла раў, 3-я прэ-
мія  — 1 ты ся ча ўмоў ных адзі нак.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЧАС ЦУДОЎНЫХ АДКРЫЦЦЯЎ

ХУТ ЧЭЙ НА «ПЯТ РО ВІ ЦУ»!

Пра гэ та ў На цы я наль ным 
прэс-цэнт ры па ве да мі ла за-
гад чык ад дзя лен ня ка му наль-
най гі гі е ны Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 
і гра мад ска га зда роўя Іры на 
Жаў няк пад час прэс-кан фе рэн-
цыі, пры све ча най дзяр жаў на му 
са ні тар на му на гля ду за ўтры-
ман нем зон рэ крэ а цыі.

«З 28 чэр ве ня па 4 лі пе ня бы ла 
да сле да ва на 391 зо на ад па чын-
ку, на 43 з іх (гэ та 11%) вы яў ле-
ны па ру шэн ні са ні тар ных нор маў, 
пра ві лаў і гі гі е ніч ных нар ма ты ваў», 
— рас ка за ла Іры на Жаў няк. Пры 
гэ тым яна ад зна чы ла, што да сле-
да ван ні пра во дзі лі ся толь кі на афі-
цый на за цвер джа ных і доб ра ўпа-
рад ка ва ных зо нах рэ крэ а цыі.

У асноў ным па ру шэн ні звя-
за ны з не свое ча со вым пры бі-

ран нем пляж ных тэ ры то рый, 
па ко сам тра вы, вы ва зам смец-
ця. Так са ма па кра і не бы лі ада-
бра ны 882 спро бы ва ды, 50 з 
якіх не ад па вя да лі гі гі е ніч ным 
нар ма ты вам. Час та та за бо раў 
ва ды для ла ба ра тор на га ана лі-
зу скла дае раз на ты дзень.

Сён ня па кра і не аб ме жа ва на 
аль бо пры пы не на экс плу а та цыя 
21 пля жа. За ба ро не на вы ка ры-
стан не ча ты рох зон рэ крэ а цыі ка-
ля вод ных аб' ек таў у Го мель скай, 
Гро дзен скай, Ма гі лёў скай аб лас-
цях. Пры пы не на ар га ні за цыя ад-
па чын ку на 10 пля жах па Брэсц-
кай, Го мель скай, Гро дзен скай і 
Ма гі лёў скай аб лас цях. Акра мя 
та го, на ся мі зо нах ад па чын ку ў 
Го мель скай, Гро дзен скай, Мін скай 
і Ма гі лёў скай аб лас цях уве дзе ны 
аб ме жа ван ні на ку пан не дзя цей.

«За ба ро на вы ка ры стан ня 
ва да ёмаў звя за на з па гар-
шэн нем мік ра бія ла гіч ных па-
каз чы каў ва ды, — па тлу ма-
чы ла Іры на Жаў няк. — А яны 
на ўпрост за ле жаць ад умоў 
на двор'я. Чым ра ней пра гра ва-
ец ца ва да, тым леп шыя ўмо вы 
склад ва юц ца для раз віц ця мік-
ра ар га ніз маў у ёй і тым боль-
шая ве ра год насць уз нік нен ня 
кі шэч ных рас строй стваў у ку-
паль шчы каў».

Ін фар ма цыя аб фак тах аб-
ме жа ван ня, пры пы нен ня ці за-
ба ро ны вы ка ры стан ня вод ных 
аб' ек таў аб наў ля ец ца на сай це 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, 
эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-
роўя кож ную пят ні цу.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

Пад рых тоў ку пля жаў за ма ру дзі ла па вод ка

Адпачынак-2013Адпачынак-2013  ��

Пра гэ та па ве да мiў Вiк тар ГУ МIН СКI, на мес-
нiк стар шы нi Па ла ты прад стаў нi коў На цы я-
наль на га схо ду Бе ла ру сi, якi ўзна чаль ваў 
бе ла рус кую дэ ле га цыю пад час 22-й се сii 
Пар ла менц кай асамб леi Ар га нi за цыi па бяс-
пе цы i су пра цоў нiц тве ў Еў ро пе, што сё ле-
та пра хо дзi ла ў Стам бу ле з 29 чэ р ве ня па 
3 лi пе ня.
Вiк тар Гу мiн скi па ве да мiў, што пад час асамб леi 

яму да вя ло ся су стрэц ца са спi ке рам ту рэц ка га пар-
ла мен та Джа мi лем Чы чэ кам. На гэ тай су стрэ чы аб-
мяр ко ваў ся шэ раг пы тан няў, якiя iс ну юць у бе ла рус-
ка-ту рэц кiх ад но сi нах. Ад ным з iх бы ла ра ты фi ка цыя 
да га во раў аб бяз вi за вым рэ жы ме па мiж Бе ла рус сю 
i Тур цы яй. Па куль вы ра шэн не гэ та га пы тан ня за-
па воль вае праб ле ма рэ ад мi сii (вяр тан ня) ту рэц кiх 
гра ма дзян з Бе ла ру сi на тэ ры то рыю Тур цыi.

Ад нак Вiк тар Гу мiн скi вы ка заў дум ку, што бяз-
вi за вы рэ жым з Тур цы яй бу дзе ўве дзе ны ўжо ў 
хут кiм ча се. «Нель га вы клю чыць ва ры янт, пры якiм 
бе ла рус кi i ту рэц кi пар ла мен ты ра ты фi ку юць гэ тыя 
да га во ры яшчэ да за кан чэн ня гэ та га го да», — па-
ве да мiў ён. Паў плы ваць на хут касць ра ты фi ка цыi 
да га во раў мо жа вi зiт мi нiст ра за меж ных спраў Бе-

ла ру сi Ула дзi мi ра Ма кея ў Тур цыю, за пла на ва ны 
на ве ра сень. Акра мя гэ та га, Гу мiн скi пад крэс лiў, 
што ўжо трэ цi год за пар пад рых та ва ныя Бе ла рус сю 
рэ за лю цыi пра хо дзяць пра цэ ду ру за цвяр джэн ня ў 
ПА АБ СЕ з мак сi маль най пад трым кай (сё ле та бе-
ла рус кая рэ за лю цыя пад наз вай «Су пра цоў нiц тва ў 
мэ тах пе ра хо ду да «зя лё най» эка но мi кi ў кан тэкс це 
ўстой лi ва га раз вiц ця» бы ла пры ня та адзi на га лос на). 
Акра мя ўлас на бе ла рус кай рэ за лю цыi бы ло пры ня та 
18 па пра вак ад Бе ла ру сi да iн шых рэ за лю цый.

Дзей насць бе ла рус кай дэ ле га цыi пад час 22-й 
што га до вай се сii Пар ла менц кай асамб леi АБ СЕ 
па зi тыў на аца нiў аме ры кан скi кан грэс мэн Крыс-
та фер Смiт, якi па дзя ка ваў ай чын ным пар ла мен-
та ры ям за слуш ныя па праў кi.

Пад час се сii раз гля да ла ся i рэ за лю цыя ПА АБ СЕ 
па Бе ла ру сi, якую кi раў нiк на шай дэ ле га цыi на зваў 
ан ты бе ла рус кай. На вы нi ко вым га ла са ван нi пад-
час пры няц ця Стам буль скай дэк ла ра цыi Бе ла русь 
пад тры ма лi прад стаў нi кi 11 кра iн. Ся род iх бы лi i 
пар ла мен та рыi кра iн Еў ра пей ска га са ю за: Грэ цыi, 
Сер бii, Сла ва кii, Фран цыi, Чэ хii.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ
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АктуальнаАктуальна  ��
БЯЗ ВI ЗА ВЫ РЭ ЖЫМ З ТУР ЦЫ ЯЙ 

МО ЖА БЫЦЬ УВЕ ДЗЕ НЫ ДА КАН ЦА ГЭ ТА ГА ГО ДА


