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ВЯ ЛІ КА ГА ШЧАС ЦЯ ВАМ І ДАЎ ГА ЛЕЦ ЦЯ!

Він шу ем ве тэ ра наў бы лых кал га саў «Но вы 
шлях», імя Дзі міт ра ва і «Іск ра», хле ба ро баў СВК 

«Без дзеж-Аг ра», а так са ма ўдзель ні каў ан самб-
ля на род най пес ні і му зы кі «Сва я кі», яко му споў ні ла ся 

15 га доў, з Но вым го дам і Ка ля да мі. Вя лі ка га зям но га шчас ця 
вам на доў гія га ды!

Праў лен не СВК «Без дзеж-Аг ра» Дра гі чын ска га ра ё на.
УНП 200226708.

7.05 Ме лад ра ма «Час шчас-
ця».
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на свя та 
Хры шчэн ня Гас под ня га.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ме лад ра ма «50 пер-
шых па ца лун каў».
10.50 Ка ме дыя «Па кроў скія 
ва ро ты».
13.25 Еurovіsіon. Без ка мен-
та ры яў.
13.30 Ані ма цый ны фільм 
«Ла ві хва лю!».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 Гіс то рыя «Сла вян ска га 
ба за ру».
16.55 Фэн тэ зі «Хро ні кі На-
рніі: Прынц Кас пі ян».
19.15 Ка ме дыя «12 ме ся-
цаў».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Транс ля цыя свя точ на-
га Бо га слу жэн ня на Рас тво 
Хрыс то ве з Мінск ага Свя-
та-Ду ха ва ка фед раль на га 
са бо ра.
23.40 Ме лад ра ма «Па нен ка-
ся лян ка».

7.50 Ме лад ра ма «Сказ пра 
тое, як цар Пётр ара па жа-
ніў».
9 .30,  21.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.35 Фільм-каз ка «Ма роз-
ка».
10.55 На ві ны на двор'я.
11.25 Рэ пар цёр.
12.15 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад-2: Ву лі цы».
14.10 Тэ ніс. Сід ней. Жан чы-
ны.
16.15 «Жа но чая лі га. Хлоп-
цы. Гро шы. Ка хан не».
16.50 Ка ме дыя «Мыт ня дае 
да бро».
18.50 Ка ме дыя «Лепш не 
бы вае».
21.25 КЕ НО.

21.30 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад 3D».
23.25 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Чыр во ны Каст рыч нік» 
— «Цмо кі-Мінск».

8.00, 12.10, 14.00, 0.40 «Ка-
лей да скоп».
8.05 «Та ям ні ца ду шы».
8.35, 11.35, 18.35 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.40 «Тры ка ра лі. Ва дох ры-
шча». Дак. фільм.
9.00 «АР Ті ШОК».
9.25 М/ф.
10.25 «Най мен ні і воб ра зы». 
Ка валь ская спра ва.
10.40 «Анд рэй Гра мы ка. 
Гі гант, яко му ўда ло ся вы-
жыць». Дак. фільм.
11.40 «Сто скур не за бі тых 
мядз ве дзяў». Дак. фільм.
12.15 «Цень са му рая». Маст. 
фільм. 1-я — 4-я се рыі.
15.55 «Без пра ва на дубль». 
Мі ка лай Яро мен ка-ма лод-
шы.
16.45 Дзі ця чы фільм. «Ма-
рын ка, Ян ка і та ям ні цы ка-
ра леў ска га зам ка».
18.05, 21.50 «Культ пра-
свет».
18.40 Су свет нае кі но. «Аві-
цэ на».
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «Па да рож жа ў мі ну-
лае». Па ста рон ках «Бла кіт-
ных агень чы каў».
22.15 «Дзі ва кі». Спек такль 
На цы я наль на га ака дэ міч на-
га дра ма тыч на га тэ ат ра імя 
М. Гор ка га.

4.40—11.55, 16.10 Тэ ніс. Тур-
нір ВТА. Сід ней.
11.55 Бас кет бол. Лі га ВТБ. 
«Чыр во ны Каст рыч нік» — 
«Цмо кі-Мінск».
13.45 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Абер хоф. Гон ка з ма са вым 
стар там. Муж чы ны.

14.35 Бас кет бол. Лі га ВТБ. 
ВЭФ — ЦСКА.
18.20 Бас кет бол. Лі га ВТБ. 
«Чыр во ны Каст рыч нік» — 
«Цмо кі-Мінск».
19.55 Авер тайм.
20.25 Ха кей. КХЛ. «Мед ве-
шчак» (За граб) — «Ды на ма» 
(Мінск).
22.45 Ха кей. Ка ляд ны тур нір. 
Паў фі нал.

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 Кон ту ры.
10.05 Маст. фільм «Вак зал 
для два іх».
12.30, 16.15 Се ры ял «Ган на 
Гер ман».
17.40 «Афон. Да сту кац ца да 
ня бё саў».
18.40 «Бе лая птуш ка». Кан-
цэрт Але ны Ва ен гі.
20.50 Се ры ял «Тры муш ке-
цё ры».
22.45 Маст. фільм «Бо жае 
на ра джэн не».
0.35 «Да ры ве шчу ноў. Шлях 
у Ра сію».
1.20 «Цу да твор цы ХХ ста-
год дзя».

6.00 Ка ме дыя «На бож ная 
Мар та».
8.30 «Ты дзень».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.25 «Зор ны рынг». Удзель-
ні кі пра ек та «Га ра ды, якія спя-
ва юць» 1-га се зо на су праць 
удзель ні каў 2-га се зо на.
11.40 Ка ме дыя «Дэ ніс-му-
чы цель».
13.30 Маст. фільм «За гад-
ка вая гіс то рыя Бен джа мі на 
Ба та на».
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
16.45 «КВЗ: леп шае на 
СТБ».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ка ме дыя «Майкл».
22.10 «Пес ні на ўсе ча сы». 
Леп шае.

5.00 М/ф.
6.30 Маст. фільм «Пра Чыр-
во ную ша пач ку, пра цяг ста-
рой каз кі».
9.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
9.10, 2.50 Маст. фільм «Жан-
дар на ад па чын ку».
10.50 Маст. фільм «Трыц-
цаць пер ша га чэр ве ня».
13.10 М/ф «Вост раў скар-
баў».
15.10, 0.50 Се ры ял «Га ра-
жы».
18.10 Цырк дзю Са лей: Кар-
тэа.
19.45 Маст. фільм «Фран-
цуз».
21.35 «Зям ля і не ба».
22.00 Рас тво Хрыс то ва.
0.00 Дак. фільм «З на го ды. 
З Бо гам!».

7.00 Ка ме дыя «На бож ная 
Мар та».
9.30 «Ма ша і мядз ведзь». 
М/ф.
10.00, 11.10 Се ры ял «Да яр-
ка з Ха ца пе таў кі-3».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
13.35 «Мая пла не та».
14.10 «Да ры ве шчу ноў».
15.15 «Ка ляд ная «Пе сень ка 
го да».
16.20 «Но вая хва ля-2013. 
Леп шае».
18.45, 20.25 Маст. фільм 
«Бе раг над зеі».
22.55 Вест кі. Спе цы яль ны 
вы пуск.
23.00 На ра джэн не Хрыс-
то ва. Транс ля цыя ўра чыс-
та га Ка ляд на га бо га слу-
жэн ня.
1.00 Маст. фільм «Пер ні кі з 
буль бы».

6.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
13.25 Се ры ял «На стаў нік у 
за ко не. Вяр тан не».
16.50 Ка ме дыя «За ходзь 
— не бой ся, вы ходзь — не 
плач...».
18.30 «І зноў пры ві тан не!».
19.25 Се ры ял «Апе ра цыя 
«Ляль ка вод».
22.55 «Уз доўж па па мя ці». 
Юбі лей ны кан цэрт Аляк санд-
ра Но ві ка ва.
0.40 «Ты не па ве рыш!».

7.00, 12.00, 18.55, 21.00, 
23.45 «На двор'е».
7.05, 14.10 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
8.45 Ме лад ра ма «Ма ча ха».
10.15, 19.00 Се ры ял «Ра-
ні».
12.05 Ка ме дыя «Па-бан-
ку».
15.45 Мульт па рад. М/ф «Ка-
ля ды».
16.00 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.30 Се ры ял «Гім наст кі».
17.20 Се ры ял «Касл».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ме лад ра ма «Вост-
раў».
23.30 «Кі на блак нот».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.30, 14.00 Скетч-шоу «Асця-
рож на, дзе ці!».
10.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
11.00, 21.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
12.00 Ме лад ра ма «Адзі ноч-
кі».
14.30 М/ф «Астэ рыкс і ві кін-
гі».
15.45, 0.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».

16.30 Кі на па ро дыя «Вель мі 
рус кі дэ тэк тыў».
19.00 «Новогодний за до рный 
юбилей». Кан цэрт М. За до-
рна ва.
22.00 Кан цэрт А. Ма ка рэ ві ча 
«Усё вель мі прос та».

6.00 «Еў рань юс».
9.00 На ві ны куль ту ры.
9.15 «На гля даль нік. Ус па мі-
на ю чы Ан то нія Су раж ска-
га».
10.10 «Міт ра па літ Ан то ній Су-
раж скі. Цы та ты з жыц ця».
10.55 Дзі ця чы се анс. «У не ка-
то рым цар стве...» «Жыў-быў 
са ба ка». М/ф.
11.40 «Аф ры ка». Дак. се ры-
ял.
12.30 Сла ву тыя ін ког ні та. 
«Artland Тэ а до ра Тэ жы ка».
12.55 Спек такль Ма ло га тэ-
ат ра «Рэ ві зор».
16.10 «Тай на бе ла га ўце ка-
ча». Дак. фільм.
17.00 «Пра ві лы жыц ця». Ток-
шоу.
17.25 «Больш, чым ка хан не». 
Лю боў Ар ло ва і Ры гор Аляк-
санд раў.
18.05 «Свет лы шлях». Маст. 
фільм.
19.40 Вя лі кі ба лет. Леп шае.
21.25 «Ісус Хрыс тос. Най вя-
лік шая з ка лі-не будзь рас-
ка за ных гіс то рый». Маст. 
фільм.
0.30 «Рус кая рап со дыя».
0.40 «Апост ал вя ці чаў». Дак. 
фільм.
1.20 П. Чай коў скі. Се рэ на да 
для струн на га ар кест ра.

5.10 «Вам пес ня пры свя ча-
ец ца, або Зноў кар на валь ная 
ноч». Кі на кан цэрт.
6.10 «50/50» «З Но вым го-
дам, та ва ры шы!». 1994 
год.
7.40 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1975—1976 гг.
9.00 «Ме лад ра ма з за ма-

хам на за бой ства». Маст. 
фільм.
10.10 «Цу ды на Ве раб' ё вай 
га ры». 1992 год.
11.00, 13.00 «Шы нок 13 крэс-
лаў». 1969 год.
12.00, 21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
14.00 «А тры нац ца тай га дзі-
не но чы». Му зыч ны фільм. 
1969 год.
15.20 «Ча ты ры ін тэр в'ю з зі-
мой». Фільм-кан цэрт.
16.30 «За па сное ко ла». 
Маст. фільм. 1978 год.
17.00 «З са ма га ран ку». 1992 
год.
17.35 «Усё па чы на ец ца з дзя-
цін ства». Дак. фільм.
18.30 «Ка ляд ныя су стрэ чы. 
Тэ атр пес ні Алы Пу га чо вай». 
1989 год. 1-я част ка.
19.40 «Спа кой най но чы, ма-
лыя».
20.00, 2.00 «Мі ну лы час»
22.00 «У на ва год нюю ноч». 
1992 год. 1-я част ка.
23.10 «Для вас, баць кі!». 
1981 год.
23.40 «Ра ніш няя пош та». 
1986 год.
0.10 «Піф-паф ой-ой-ой». 
М/ф.
0.30 «На ва год нія пры го ды 
Ма шы і Ві ці». Маст. фільм.
1.40 «Спа кой най но чы, ма-
лыя». У гас цях у Юрыя Ні ку-
лі на.
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі на па на ра ма». 1984 
год.

10.30, 20.40, 21.45, 1.00, 3.00 
Ра лі. Да кар.
10.55 Ад кры ты чэм пі я нат Аў-
стра ліі па тэ ні се.
11.00, 14.00 Лыж ныя гон кі. 
Тур дэ Скі.
11.30, 15.30 Бія тлон. Ку бак 
све ту.
13.00, 17.45, 0.00 Скач кі на 
лы жах. Тур нэ 4-х трамп лі-
наў.
16.30, 19.45 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту.

20.45, 2.45 Вось гэ та дзі ва!!!
21.00, 21.50, 1.30 Дартс. Чэм-
пі я нат све ту.
23.55 Тэ ніс. Вяр тан не Ра фы.
0.55 Тэст-райд.
2.30 Ра лі-рэйд. Аф ры ка Эка 
Рэйс.

5.00 Ка ме дыя «Шэф».
6.25 Ка ме дыя «Мая ма ча ха 
— ін ша пла не цян ка».
8.10 Ка ме дыя «Сар дэч на за-
пра ша ем, або Су се дзям ува-
ход за ба ро не ны».
9.45, 16.40, 23.45 Скетч ком 
«Па між на мі».
10.10 Ка ме дыя «Ал маз ны 
са ба ка».
11.55 Ка ме дыя «Спат кан-
не».
13.25 Ка ме дыя «Вы кру та-
сы».
15.05 Ка ме дыя «Мой хло пец 
— Анёл».
17.00 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў».
18.50 Ка ме дыя «Дзіў ныя сва-
я кі».
20.20 Ме лад ра ма «Больш, 
чым ся бар».
22.10 Ка ме дыя «Сі лач Сан-
та-Кла ус».
0.05 Ка ме дыя «Эйс Вен ту ра 
2: Ка лі клі ча пры ро да».
1.40 Ка ме дыя «Вя сель ны пя-
рэ па лах».
3.20 Ка ме дыя «Ёл кі 2».

6.00 М/ф.
8.00 «Па нен ка і ку хар».
10.30 «Адзін до ма 3». Маст. 
фільм.
12.30 «Адзін до ма 4». Маст. 
фільм.
14.15 «Рэ аль ныя Ка ля ды». 
Маст. фільм.
16.00, 3.00 «Ка хан не і гля-
нец». Дак. фільм.
16.45 М/ф «Бал то 3».
18.05, 3.40 «Ві ват, гар дэ ма-
ры ны!». Маст. фільм.
20.45 «Пра што яшчэ га-
во раць муж чы ны». Маст. 

фільм.
22.40 «Пры від опе ры». Мю-
зікл.
1.10 «Тай на Сыз ран скай іко-
ны». Дак. фільм.
2.05 «Ча со ва да ступ ны».

5.00, 14.40 Ба я вік «Ча ла век-
па вук 3».
7.25 Тры лер «Доб ры не-
мец».
9.20 Ка ме дыя «З ва чэй — да-
лоў, з чар та — вон!».
11.10 Ка ме дыя «Ша лё ныя 
гро шы».
13.00 Дра ма «Тай ны 
знак».
17.05 Дра ма «Ба ец».
19.05 Дра ма «Скарб».
21.00 Маст. фільм «Дзён нік 
па мя ці».
23.15 Тры лер «Па ляў ні чы на 
за бой цаў».
1.00 Дра ма «Пар фу мер: 
Гіс то рыя ад на го за бой-
цы».
3.25 Ка ме дыя «Джэк і 
Джыл: Ка хан не на ча ма да-
нах».

6.00 Ка ме дыя «Чор ны ба-
ран».
8.00 Фэн тэ зі «Ры жык у За-
люс тар коўі».
10.10 Дра ма «Зла чын ства і 
па ка ран не».
12.20, 4.00 Дэ тэк тыў «Пры го-
ды Шэр ла ка Холм са і док та-
ра Ват са на: Са ба ка Бас кер-
ві ляў».
13.45 Дра ма «Зба вен-
не».
16.00 Ка ме дыя «Пра ва дыр 
раз на ску рых».
18.00 Ка ме дыя «Пра што га-
во раць муж чы ны».
20.00 Дра ма «Духless».
22.00 Ка ме дыя «Усё прос-
та».
0.00 Ка ме дыя «Са ма за бой-
цы».
2.00 Дра ма «Доў гае шчас лі-
вае жыц цё».

5.00, 22.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
6.00, 8.00, 12.00, 15.00 Эк-
стрэ маль нае па да рож жа.
7.00 Га лі вуд скі мядз ведзь-за-
бой ца.
9.00, 13.00 Зла віць со ма.
10.00, 17.00, 19.00 Ме га за-
во ды.
11.00 Шу каль ні кі скар баў.
14.00 Мядз ве дзі вост ра ва 
Стра ха.
16.00, 2.00 Вя лі кія ўцё кі.
18.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
20.00, 0.00, 3.00 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
21.00, 1.00, 4.00 Су пер збу-
да ван ні.
23.00 У па го ні за НЛА.

7.00 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
7.50, 13.15 Май стры вы жы-
ван ня.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Шу каль ні кі скар баў Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Tор Gеаr.
11.25 На ву ка ма гіі.
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.25 Адзін дзень з жыц ця 
Бе а ра Грыл са.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
18.15 Як улад ка ва на Зям-
ля.
19.10 Пя цёр ка леп шых.
21.00 Эд Ста фард: го лае вы-
жы ван не.
22.00 Бе ар Грылс: кад ры вы-
ра та ван ня.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00, 5.10 Ня бач ныя све ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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Упер шы ню ў жыц ці да вя ло ся па-
ля таць на ка зач най сту пе. Тое, што 
сро дак пе ра мя шчэн ня па пу ляр най 
ба бу сі на гад вае звы чай ныя арэ лі, 
якія ма цу юц ца да хвой з да па мо гай 
лан цу гоў, зу сім не пе ра шка джае ад-
чуць ся бе вядзь мар кай (у леп шым 
сэн се гэ та га сло ва).

Лы сая га ра, якая ўзвыш аец ца над Дняп-
ром (з яе доб ра ві даць усе ако лі цы Шкло-
ва), з'яў ля ец ца са мым за гад ка вым мес цам 
вя до ма га пом ні ка пры ро ды рэс пуб лі кан-
скай сла ву тас ці «Ніж нін скі роў». Праз яе 
пра хо дзіць раз лом ле да ві ко ва га пе ры я ду, 
па доб ных да яко га на све це ёсць яшчэ 
толь кі два — у Еў ро пе і Паў ноч най Аме ры-
цы. Па ле ген дзе ме на ві та сю ды ведзь мы 
збі ра лі ся на ша ба шы і тан ца ва лі так, што 
на ват да гэ та га ча су тут зу сім не рас це 
тра ва. Не вя до ма, ці ба чы лі іх ста ра жыт-
ныя куп цы, якія плы лі мі ма га ры па Сла-
ву тым вод ным шля ху «З ва ра гаў у грэ кі», 
але ў су час ных ту рыс таў ёсць усе шан цы 
гэ та пра ве рыць. Не каль кі га доў та му тут 
па бу да ва лі эк скур сій ны комп лекс у сты лі 
ста ра даў ня га драў ля на га дой лід ства. А ў 
кан цы сё лет ня га снеж ня тут за пра ца ва ла 
рэ зі дэн цыя Дзе да Ма ро за, па да ро зе да 
яко га якіх толь кі цу даў ні су стрэ неш.

— Ідэя ства рыць рэ зі дэн цыю га лоў на га 
сім ва ла Но ва га го да на ле жыць на ша му 
стар шы ні рай вы кан ка ма Аляк санд ру Бой-
ку, — ка жа ды рэк тар Цэнт ра лі за ва най 
клуб най сіс тэ мы Шкло ўска га ра ё на Але-
на Князь ко ва. — Не ўсе ж ма юць маг чы-
масць з'ез дзіць у Бе ла веж скую пу шчу. 
Вось і вы ра шы лі зра біць неш та не звы-
чай нае на ту тэй шых зем лях — ар га ні за-
ва лі за баў ляль ны марш рут па ма ты вах 
вя до мых ка зак.

Ча роў ны дух ад чу ва ец ца ўжо ка ля 
ва рот, дзе для боль ша га па рад ку ста-
яць гроз ныя вар таў ні кі. Збо ку ме та ліч ны 
гонг, па доб ны на вя лі кі ка зан для пло ву, і 
драў ля ны ма ла ток. Трэ ба трой чы грук нуць 
па «ка за не», дзьмух нуць, плю нуць — і 
ва ро ты ад чы няц ца. Дзе ці ўры ва юц ца ў гэ-
тую цу доў ную рэ ча іс насць са шчас лі вы мі 
кры ка мі: «Я ў каз цы!». І на ват да рос лыя, 
хоць і не ве раць у цу ды, у ду шы так са ма 
па чы на юць іх ча ка ць. Су стра кае гас цей 
гас па ды ня Лы сай га ры, у якую пе ра тва-
ра ец ца ме та дыст шкло ўска га До ма куль-
ту ры На тал ля Ва лу е ва. Без яе ў ча роў-
ным ле се мож на і зу сім не знай сці Дзе да 

Ма ро за. ...Што ні крок, то но вая каз ка. 
Ар га ні за та ры па ста ра лі ся, каб марш рут 
быў не толь кі за баў ляль ным, але і па ву-
чаль ным.

Пер шае вы пра ба ван не ча кае пры зна-
ём стве з каз кай «12 ме ся цаў». Хлоп чы кі і 
дзяў чат кі з ці каў нас цю раз гля да юць на ма-
ля ва ных у поў ны рост бра тоў, спра бу юць 
пе ра вес ці на рус кую мо ву іх бе ла рус кія 
наз вы, але не ва ўсіх гэ та доб ра атрым лі-
ва ец ца. Асаб лі ва бян тэ жац ца ма лень кія 
дзет кі, якія на огул упер шы ню чу юць, як 
гу чыць ме сяц іх на ра джэн ня на бе ла рус-
кай мо ве. Ха ця б дзе ля гэ тых но вых ве даў 
вар та бы ло б па бы ваць на Лы сай га ры.

Мяс цо выя май стры не па шка да ва лі ні 
сіл, ні фар баў, каб за ся ліць лес ка зач ны мі 

іс то та мі. Вунь па між га лі нак міль гае сту-
па Ба бы Ягі, а збо ку гу сі-ле бе дзі ня суць 
на кры лах ма лень ка га Іван ку. На во чы 
трап ляе ру сал ка, якая ся дзіць... на са сне. 
Крыш ку яе шка да: са сна гэ та та бе на ват 
не дуб. А вось кот і на са мрэч ву чо ны — у 
пін жа ку і ў аку ля рах (на пэў на, па мя няў на 
лан цуг, на якім, як свед чыць Пуш кін, ён 
ха дзіў у ка зач ным Лу ка мор'і). Да рос лыя 
смя юц ца з гэ тых не да рэ чнас цяў, а дзе цям 
усё ці ка ва. Асаб лі ва ка лі по бач з ма ля-
ва ны мі пер са на жа мі з'яў ля юц ца жы выя 
(ар тыс ты клуб най сіс тэ мы ра ё на) — Мар-
фу шач ка-ду шач ка і На са чка з «Ма роз кі», 
Яме ля, Ма ша і мядз ведзь. Яны ве да юць 
та кія ці ка выя гуль ні, што з імі на ват не 
хо чац ца рас ста вац ца.

Гу ляць па Лы сай га ры ад но за да валь-
нен не — лям пач кі міль га цяць, му зы ка іг-
рае. Ёсць тут і сак раль ны ка мень, які пад-
каз вае па да рож ні ку, што яго ча кае, ка лі 
ён звер не ў той ці ін шы бок. Ка жуць, ка лі 
зру шыць яго з мес ца, усе та ям ні цы Лы сай 
га ры ад кры юц ца. Але та ко га асіл ка яшчэ 
не знай шло ся. Пры хо дзіц ца аб мя жоў вац-

ца звы чай ным да кра нан-
нем да ка ме ня і за гад ван-
нем жа дан ня. Жа дан ні тут 
і на огул мож на за гад ваць 
бяс кон ца. І ча мусь ці ве-
рыц ца, што яны аба вяз ко-
ва збу дуц ца.

Ча роў ныя іс то ты не 
толь кі гу ля юць па за па-
вед ных сця жын ках, але і 
ма юць аса біс тае жыл лё. 
Ту тэй шая Ба ба Яга, на-
прык лад, за мест хат кі на 
ку ры ных нож ках атры ма ла 
доб ра ўпа рад ка ва ныя двух-
па вяр хо выя апарт амен ты. 
Але перш чым за пра сіць да 

ся бе ў гос ці, яна ву чыць гас цей ля таць на 
сту пе. «Ах во тныя аза ла ціц ца па він ны на 
мят ле Ба бы Ягі пра ка ціц ца», — за ла тое 
пра ві ла Лы сай га ры. Дзе ці на ват не за-
ўва жа юць, што за на ву чан нем на вод зяць 
«ма ра фет» ва кол хат кі хіт рай ба бу лі. Але 
яна не та кая ўжо і бла гая. Не здар ма не-
ка то рыя не су праць на ват за стац ца ў яе 
ў па моч ні ках.

Ёсць што па гля дзець і ў ін шых хат ках, 
дзе жы вуць сім ва ліч ны шкло ўскі агу рок, за-
ха валь ні ца даў ні ны Мар'я-мас тач ка. Да рэ-
чы, Мар'я-мас тач ка (Вік то рыя Зя зю лі на) — 
май стры ха не толь кі па каз цы, але і ў жыц ці. 
Асаб лі ва ка рыс та юц ца пос пе хам яе са ма-
роб ныя ляль кі. Гас па ды ня агур ко вай хат кі 
мо жа на ву чыць, як са браць доб ры ўра джай, 
у пры ват нас ці, гур коў, і на ват па час та ваць 
на рых тоў ка мі. Яны вель мі смач ныя, та му 
іх на ўсіх не ха пае. Але ні хто не за ба ра няе 
гля дзець на ага род нін ныя на рых тоў кі і аб ліз-
вац ца — вунь яны, на па лі чцы. За ха валь ні ца 
даў ні ны ўсім пра па нуе па ва ра жыць, як гэ та 
ра бі лі на шы прод кі: на жы це ці на фа со лі. І 
так доб ра гэ та ў яе атрым лі ва ец ца, што на-

ват да рос лыя пы та юц ца: а тое, што вы нам 
прад ка за лі, праў да?

На жаль, сё ле та не па шан ца ва ла са сне-
гам. На пэў на, Дзед Ма роз пра спаў. Але дзе-
ці ўсё роў на яго лю бяць. З за да валь нен нем 
гу ля юць з ім у... шыш кі (між ін шым, гэ та не 
горш, чым у снеж кі) і до раць свае паш тоў кі. 
Свя та на Лы сай га ры не абы хо дзіц ца без 
вя сё ла га ка ра го ду і гуль няў ва кол ёл кі. А які 
смач ны чай з пі раж ка мі, якім на пры кан цы 
час туе сва іх гас цей Дзед Ма роз!

Да рэ чы, каб каз ку зра біць был лю, 
шклаў ча нам спат рэ бі ла ся ка ля 2 ме ся цаў. 
На ват су бот ні кі пра во дзі лі, каб па спець да 
свят. Ад дзе лы рай вы кан ка ма, шко лы, ін-
ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, фер ме ры, 
ар га ні за цыі і прад пры ем ства — усе ўнес лі 
сваю леп ту ў спра ву. Як ад зна чыў на мес нік 
стар шы ні рай вы кан ка ма Аляк сандр Да-
вы до віч, проз ві шчы най больш ак тыў ных 
удзель ні каў бу дуць ад зна ча ны на спе цы-
яль най дош цы, якую ўста лю юць на ўез дзе 
ў каз ку. І Но вым го дам спра ва не скон чыц-
ца. На пе ра дзе яшчэ шмат роз ных свят.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

Воль га Тру бач зай ма ец ца 
фел тын гам — ва лян нем з 
воў ны — уся го толь кі год, 
але за сво іць гэ тае май-
стэр ства ака за ла ся не скла-
да на. Ця пер дзяў чы на з за-
хап лен нем ва ляе бран за ле-
ты, па цер кі, брош кі і на ват 
кар ці ны.

Ад валёнкаў 
да пано

— Яшчэ ні чо га не ўме-
ю чы, я па еха ла і за ку пі-
ла ся воў най. Яна та кая 
мяк кая, а як пах не — па-
ню хай!.. — пра цяг вае мне 
чыр во ны скру так воў ны. 
Што мяк кая — са праў ды, 
яе хо чац ца гла дзіць, як 
кош ку. А пах... Шчы ра ка-
жу чы, на ама та ра.

Тым не менш з аве чай 
воў ны мож на зва ляць што 
за ўгод на: і адзен не, і па но, 
і цац кі, і ўпры га жэн ні. Ва ля юць 
на ват сум кі і вок лад кі для нэт-
бу каў і элект рон ных кніг, пле ды, 
кап ту ры кі, ру ка віч кі і, вя до ма, 
ва лён кі. Мы ж су стрэ лі ся з Воль-
гай, каб зра біць упры га жэн ні на 
ел ку, якія май стры ха на зва ла 
«пер ні ка мі», бо па фор ме яны 
на гад ва юць гэ ты ла су нак.

Ёсць шмат ві даў воў ны, якія 
ад роз ні ва юц ца па сту пе ні апра-
цоў кі, якас ці, мес цы вы ра бу, а 
так са ма пры зна чэн ні. Для асно-
вы «пер ні ка» Воль га ад ры вае 
ка мя чок бе лай воў ны па ме рам 
з ку лак, якую яна на зы вае «гра-
бя ная стуж ка» (дас ка на ла апра-
ца ва ная і мяк кая, з яе мож на 
вы цяг ваць доў гія пас мы). За ў-
ва жаю ў ма тэ ры я ле стрэм кі, і 

су раз моў ца тлу ма чыць, што гэ-
та прос та воў на не вель мі доб-
рай якас ці, але для асно вы яе 
мож на вы ка рыс тоў ваць.

— Воў на — вель мі «ўдзяч-
ны» ма тэ ры ял, — за ўва жае 
Воль га, — з яе мож на ра біць 
што за ўгод на.

Укол, яшчэ ўкол...
І са праў ды, у ру ках ва ляль-

шчы цы за лі ча ныя хві лі ны з'яў-
ля ец ца аку рат ны бе лы ша рык. 
Ця пер на яго трэ ба на клас ці ко-
лер, каб ён стаў яр кім. Для гэ та-
га Воль га бя рэ ту рэц кую воў ну 
яр ка-ру жо ва га ко ле ру і па чы-
нае на сла і ваць яе на шар, ні бы 
спа ві ва ю чы яго. Ка лі ўся ас но ва 
па кры та ру жо вым сло ем, мож-
на пры сту паць да ва лян ня. Для 
гэ та га па трэб ны спе цы яль ныя 
ігол кі для фел тын гу. Яны ма юць 
зуб чы кі, пры да па мо зе якіх ва-
лок ны воў ны пе ра пля та юц ца 
па між са бой. Іго лак спат рэ біц-
ца не каль кі, бо яны пры доў гім 
вы ка ры стан ні на гра ва юц ца і... 

ла ма юц ца. Та му ім трэ ба да-
ваць «ад па чы ваць», пе ры я дыч-
на мя ня ю чы.

Так са ма па трэб ны ка ва лак 
па ра ло ну: ён пад кла да ец ца пад 
бу ду чы вы раб, каб не па шко-
дзіць ігол кай па верх ню, на якой 
пра цуе май стар. Воль га бя рэ 
звы чай ную губ ку для по су ду — 
для на шай не вя лі кай цац кі яе 
да стат ко ва. А за тым па чы нае 
прос та ка лоць ігол кай ваў ня-
ны шар, і праз коль кі хві лін ён 
утрам боў ва ец ца, сплюшч ва ец-
ца і пе ра ўтва ра ец ца ў пух на ты 
«блін чык».

— Як толь кі наш «пер нік» 
атры маў фор му, мож на па чы-
наць да да ваць воў ну ін ша га 
ко ле ру, якая бу дзе яго аздаб-
ляць.

І вось па ру жо вай асно ве 
рас сы па юц ца жоў тыя па смач-
кі. Уклад ва юц ца крыж-на крыж, 
каб атры маў ся ўзор сня жын кі, 
а пас ля на кож ны рог — яшчэ 
не каль кі ма лень кіх па сма чак-
пра мя нёў. Тэх ні ка зу сім не 
скла да ная, воў на ні бы «пры-
шы ва ец ца» ці, лепш ска заць, 
«пры клей ва ец ца» да асно вы. 
Як ва лок ны воў ны счап ля юц ца 
па між са бой пры ва лян ні, для 
мя не заўж ды бы ло за гад кай. Ды 
так шчыль на, што не ра за рвеш. 
Воль га за ўва жае, што воў на — 
як свое асаб лі вы плас ты лін: ёй 
мож на на даць лю бую фор му. 
Ды і пра ца ваць з ёй лёг ка і да-
во лі хут ка, та му гэ тым ві дам 
ру ка дзел ля мо гуць зай мац ца і 
не над та ўсед лі выя лю дзі. Га-
лоў нае, ка жа дзяў чы на, ад чуць 
«ім пульс», які пад ка жа, што са-
праў ды хо чаш гэ тым зай мац ца. 
Але ўсё ж пры ра бо це з воў най 
ёсць адзін іс тот ны мо мант.

— Ка лі ня ма ла год на га ўнут-
ра на га на строю, то пра ца не 
пой дзе. Та му пе рад тым, як са-
дзіц ца за ва лян не, не аб ход на 
вы ра шыць усе «знеш нія» пы-
тан ні.

25 хві лін на цуд
Па куль што ва лян не для 

Воль гі — хо бі, хоць ро біць яна 
рэ чы не толь кі для ся бе, але і 
на за каз. Ця пер гэ тым зай ма-

ец ца да во лі шмат лю-
дзей, і кож ны вя дзе 
свой пэў ны кі ру нак, 
зай мае асоб ную ні шу. 
У Воль гі ж, псі хо ла га 
па аду ка цыі, так са ма 
ёсць ці ка выя за ду мы, 
як звя заць пра фе сію з 
за хап лен нем.

— Ха це ла б за няц-
ца арт-тэ ра пі яй пры 

да па мо зе ва лян ня. Бо ў гэ тай 
ра бо це шмат тэ ра пеў тыч на га. 
Апроч та го, што мож на ства рыць 
неш та і та кім чы нам са ма вы ра-
зіц ца, па куль пра цу еш, мож на 
пры вес ці ў па ра дак свае дум кі. 
Ды і са ма па са бе пра ца з воў най 
— вель мі пры ем ны за ня так.

Ня гле дзя чы на пад атлі васць 
ма тэ ры я лу, май стры ха, па чы-
на ю чы пра цу, амаль ні ко лі не 
ве дае, што ў яе атры ма ец ца. 
Пры чым ні па сю жэ це (так, ад-
ной чы збі ра ла ся ра біць ваў ня-
ную кар ці ну з чар ні ца мі, а вый-
шлі ва лош кі — на столь кі воў-
на спры яе па лё ту фан та зіі), ні 
па фор ме. Воль га ка жа, што з 
воў най нель га пра ца ваць, пры-
трым лі ва ю чы ся схе мы, трэ ба 
быць гнут кім, «пад ладж вац ца» 
пад ма тэ ры ял. 

Га то вы «пер нік» Воль га за-
моч вае ў га ра чай ва дзе з-пад 
кра на, па пя рэд не даў шы ёй 
сця чы, каб бы ла па трэб ная 
тэм пе ра ту ра. Пас ля бя рэ вад кі 
сро дак для мыц ця по су ду (па-
жа да на без спе цы фіч на га па ху, 
та му што пры змеш ван ні з па-
хам воў ны мо жа атры мац ца не 
вель мі пры ем ны для но са мікс) 
і па чы нае бяз лі тас на на мыль-
ваць вы раб. Шчы ра ка жу чы, я 
на ват спа ло ха ла ся, што цац ка 
раз ва ліц ца, але Воль га су па-
кой вае: маў ляў, гэ та, на ад ва-
рот, яе ўма цуе. Ус пе ніў шы як 
след, а за ад но ўтрам ба ваў шы 
«пер нік», яго трэ ба пра па лас-
нуць і вы су шыць. На ба та рэі 
яму сох нуць ка ля га дзі ны. Пас-
ля гэ та га мож на яшчэ пад біць 
воў най, каб вы пра віць маг чы-
мыя хі бы, і вы шыць стуж ка мі 
ці бі се рам узор.

На ва лян не ад на го «пер ні ка» 
нам спат рэ бі ла ся ка ля га дзі ны. 
Але Воль га ка жа, што звы чай-
на, ка лі ні чо га не ад ры вае ад 
пра цы, яны атрым лі ва юц ца 
знач на хут чэй — хві лін за 25. 
Цац кі вы хо дзяць вель мі мі лыя і 
пры го жыя. А га лоў нае, яны за-
хоў ва юць цеп лы ню рук, што іх 
вы ра бі лі, і ад гэ та га свя та ста но-
віц ца асаб лі ва пры ем ным.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра

�

ЧА РАЎ НІЦ ТВА 
НА ЛЫ САЙ ГА РЫ

У Шкло ўскім ра ё не ства ры лі рэ зі дэн цыю Дзе да Ма ро за, дзе па ся лі лі ся ге роі ка зак

 Асаб лі ва бян тэ жац ца ма лень кія 
дзет кі, якія на огул упер шы ню 
чу юць, як гу чыць ме сяц іх 
на ра джэн ня на бе ла рус кай мо ве. 
Ха ця б дзе ля гэ тых но вых ве даў 
вар та бы ло б па бы ваць 
на Лы сай га ры.

Гас па ды ня Лы сай га ры На тал ля Ва лу е ва і Мар'я-мас тач ка 
Вік то рыя Зя зю лі на.

Сту па на пра кат.«Там сту па з Ба баю Ягой ідзе, бры дзе са ма са бой».
Каб вы зва ліць пры га жу ню ад ча раў, 
трэ ба спа чат ку па ца ла ваць ля гуш ку.

Сва і мі ру ка міСва і мі ру ка мі  ��

ЗВАЛЯЙ МНЕ... «ПЕРНІК»

Ка лі ня ма ла год на га 
ўнут ра на га на строю, 
то пра ца не пой дзе. Та му 
пе рад тым, як са дзіц ца 
за ва лян не, не аб ход на 
вы ра шыць усе «знеш нія» 
пы тан ні.

Паважаную Валянціну Цімафееўну МАЗЖАРАВУ, нашу супрацоўніцу, 
сардэчна віншуем з юбілейным днём нараджэння!

Шчыра жадаем здароўя і шчасця.
Каб не было ні няўдач, ні напасцяў.
Зычым яшчэ, каб была Ваша хата
На дабрабыт, на сяброўства багата!

Звяздоўцы.

Казка побачКазка побач  ��


