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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 6.58 19.04 12.06
Вi цебск — 6.48 18.53 12.05
Ма гi лёў — 6.48 18.54 12.06
Го мель — 6.45 18.50 12.05
Гродна — 7.14 19.19 12.05
Брэст — 7.14 19.20 12.06

Iмянiны
Пр. Віктара, Дзмітрыя, Мікалая, Сяргея.

К. Марыны, Яніны, Герарда, Германа, 
Тодара.

Месяц
Маладзік у 19.13.
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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Муж, на зі ра ю чы, як жон ка рас клад вае 
кас ме ты ку, вы ра шыў вы свет ліць, што і для 
ча го ёй трэ ба. Тая тлу ма чыць:

— Ну вось гля дзі: спа чат ку мы ю ся пен-
кай, по тым — скраб; да лей — то нік, крэм, 
ас но ва для ма кі я жу, та наль ны крэм, а за-
тым пуд ра.

— А на вош та ўсё гэ та?
— Каб атры маў ся на ту раль ны ко лер 

тва ру.

У сяб роў кі ўкра лі ліх та рык, які яна 
са ма ўкра ла. Та кіх абу рэн няў я яшчэ 
ні ко лі не чу ла...

Тэ ма ванд ро вак і пры год зна хо дзіць рэ аль нае 
ад люст ра ван не ў жыц ці гэ тых лю дзей. 
Чы тан не аван тур ных ра ма наў, раз ва жан ні аб 
ге ра іч ным лё се, на вед ван не не зна ё мых кра ін 
і га ра доў — гэ тыя ві ды дзей нас ці вы клі ка юць 
у іх над звы чай ную ці ка васць. Ім вель мі цяж ка 
да га дзіць у ся мей ных пы тан нях, з імі цяж ка 
знай сці агуль ныя пунк ты гле джан ня і раз маў ляць 

на іх мо ве, та му што яны па тра бу юць за ліш няй ува гі да ся бе. 
Боль шасць з іх ма юць гу ма ні тар ны склад ро зу му. Не ка то рыя 
мо гуць лі чыць іх дзіў ны мі, але тым не менш яны са праў ды 
вер ныя сяб ры са шчы рым сэр цам. Яны да зва ля юць ін шым 
ад чуць пры га жосць жыц ця, што са мо па са бе ўжо не дрэн на.
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НА РО ДЖА НЫЯ

1893 год — на ра дзі ла ся (вёс ка Будс лаў, 
ця пер Мя дзель скі ра ён) Паў лі на Ві-

кенць еў на Мя дзёл ка, за слу жа ная дзея чка куль-
ту ры Бе ла ру сі (1966). Унес ла знач ны ўклад у 
раз віц цё бе ла рус ка га тэ ат раль на га мас тац тва. 
Член Ві лен ска га му зыч на-дра ма тыч на га гурт ка 
і Пер ша га та ва рыст ва бе ла рус кай дра мы і ка-
ме дыі. Ад на з пер шых вы ка на ла ро лю Паў лін кі 
ў ад най мен най п'е се Я. Ку па лы. Ар га ні за ва ла 
ха ра вы і дра ма тыч ны гурт кі ў Грод не, у Дзвін-
скай бе ла рус кай гім на зіі, у Го рац кай сель ска-
гас па дар чай ака дэ міі, Будс ла ве. Пі са ла вер шы, 
паэ мы, пес ні, п'е сы. Аў та рка ўспа мі наў. Па мер ла 
ў 1974 го дзе.

1896 год — на ра дзіў ся Фрэн сіс Фіц джэ-
ральд, аме ры кан скі пісь мен нік. Ён 

вы зна чаў ся дзіў ным по гля-
дам на рэ чы і ра ман тыч ным 
ус пры ман нем све ту. У 20-я 
га ды мі ну ла га ста год дзя 
Фіц джэ ральд быў ад ным 
з са мых вы со ка аплат ных 
аў та раў вя до мых ча со пі саў 
кра і ны. Але больш за ўсё 
ён пра сла віў ся як аў тар ра-
ма наў пра жыц цё Аме ры кі. 
Са мы вя до мы з іх — «Вя-

лі кі Гэтс бі». Пра цу ю чы сцэ на рыс там Га лі ву да, 
Фіц джэ ральд на пі саў ра ман пра жыц цё гэ тай 
кі на фаб ры кі — «Апош ні маг нат». Пра воб ра зам 
яго га лоў на га ге роя быў вя до мы рэ жы сёр Ір вінг 
Тал берг. За тры га ды пра цы ў Га лі ву дзе пісь-
мен нік на пі саў се рыю апа вя дан няў і ар ты ку лаў, у 
асноў ным аў та бія гра фіч на га ха рак та ру, якія бы лі 
апуб лі ка ва ны ўжо пас ля яго смер ці.

1949 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся 
Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч Аніч кін, бе-

ла рус кі хі рург, док тар ме ды цын скіх на вук (1988), 
пра фе сар (1989), га на ро вы док тар Ма са чу сец-
ка га тэх на ла гіч на га ін сты ту та (1990). У 1972 го-
дзе скон чыў Ві цеб скі ме ды цын скі ін сты тут. Аў-
тар на ву ко вых прац па ды яг нос ты цы, ля чэн ні і 
пра фі лак ты цы пас ля апе ра цый ных ус клад нен няў 
пры яз ва вай хва ро бе два нац ца ці перс най кіш кі, у 
плас тыч най хі рур гіі. Пра па на ваў спо са бы пра тэ-
за ван ня тра хеі.

Стэ фа нія СТА НЮ ТА,
на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі:

«Ка лі не ці ка ва з са мім са бою — 
не ці ка ва і ін шым з та бою».
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Тэ ле ка нал АНТ вось ужо пя-
ты се зон рых ту ец ца да та го, каб 
вы вес ці на сцэ ну но вых юных 
ар тыс таў.

Каб да ве дац ца, які шлях трэ-
ба прай сці, каб па чуць: «Ча кай-
це! Ка лі вас вы бе руць, мы вам 
па тэ ле фа ну ем», — мы вы ра шы лі 
па пры сут ні чаць на ад бо ры і ўба-
чыць усё на свае во чы.

Ка ля ўва хо ду ў На цы я наль-
ную шко лу пры га жос ці шмат 
лю дзей. Муж чы на спы ня ец ца ля 
мя не і за пыт вае, з кім я прый-
шла на кон курс? Я — са ма (ну 
ка лі не лі чыць фа то гра фа), а ён 
пры вёз унуч ку з Ві цеб ска. І та-
кіх да рос лых «груп пад трым кі» 
бы ло шмат. З'е ха лі ся з роз ных 
га ра доў і аб лас цей. Ма мы і та-
ты хва ля ва лі ся, ма быць, больш 
за са міх дзя цей. Сы ны з доч ка мі 
так са ма пе ра жы ва лі, не ка то рыя 
на ват вы хо дзі лі ў сля зах.

Кас тынг для лю бо га ар тыс-
та — спра ва не з лёг кіх. На шоу 
«Я спя ваю» прос та так так са ма 
не тра піць. Перш за ўсё трэ ба 
прай сці ва каль ны ад бор. З чар-
го вым прэ тэн дэн там пе ра сту-
па ем па рог, і нас су стра ка юць 
вы клад чы кі па ва ка ле Ак са на 
Ба е ва і Ра ман Ка лод ка (ка ар-
ды на тар пра ек та). Ме на ві та ад 
іх вер дык ту за ле жыць, пой дзе 
кан ды дат да на ступ ных дзвя рэй 
аль бо ад пра віц ца да до му з на-
дзе яй вяр нуц ца ў на ступ ны раз.

Дзяў чын ка па чы нае спя ваць. 
Ад ну пес ню, дру гую, на ват трэ-
цюю спро бу ёй да юць, але ў 
вы ні ку ўсе ра зу ме юць, што для 
пра ек та па куль яшчэ во пыт не 
на пра ца ва ны. Ад мо ві лі. Вар та за-
зна чыць, што ад маў ля юць тут ня-
рэд ка. А як інакш, ка лі нех та пры-
хо дзіць зу сім не пад рых та ва ным? 
Аль бо іс ці ідуць, а ці трэ ба ім той 
кон курс, са мі дзе ці не ве да юць. 
Вось пе рад вы клад чы ка мі ўжо 
ін шая дзяў чын ка — у сцэ ніч ным 
кас цю ме, з вян ком на га ла ве.

— Стань на кры жык і рас каз-
вай, што пра спя ва еш для нас, — 
звяр та ец ца Ак са на Ба е ва да 
юнай спя вач кі.

Вы свят ля ец ца, што за вуць 
удзель ні цу Да ры на Хай ко, ёй 
10 га доў, і пры еха ла яна з Го ме-
ля. По тым па чы нае вы кон ваць на-
род ную пес ню. Спя вае дзяў чын ка 
пры го жа, ад нак яе спы ня юць і про-
сяць па чаць дру гі куп лет спа чат ку, 
дэ ман стру ю чы, дзе вар та браць 
больш дак лад на но ту. Удзель ні-
ца бя рэ па трэб ныя но ты ўслед за 
на стаў ні ка мі — і праз не каль кі ім-
гнен няў за па вет ная жоў тая стуж-
ка-«про пуск» на яе ру цэ.

…Удзель ні кі ад бо ру змя ня юць 
адзін ад на го, то ра ду ю чы, то рас-
ча роў ва ю чы вы клад чы каў. Бы-
вае ёсць жа дан не спя ваць, але 
ад чу ва ец ца ад сут насць пад рых-
тоў кі. А нех та спя вае, зда ец ца, 
ня бла га, ад нак хва ля ван не мес-
ца мі пе ра шка джае. Та ды про сяць 
паў та рыць за пе да го гам ней кую 

му зыч ную фра зу, што да па ма-
гае зра зу мець, ці ёсць у дзі ця ці 
ад чу ван не му зы кі. Ча сам гэ та і 
вы ра тоў вае, і пе ра кон вае даць 
юным вы ка наў цам шанц.

— Мы гля дзім у пер шую чар-
гу на ва каль ныя здоль нас ці, бо 
на пра ек це ў нас ма ла ча су, каб 
зай мац ца па ста ноў кай го ла-
су, — тлу ма чыць пе да гог па ва-
ка ле Ак са на Ба е ва. — Ста ра ем ся 
зра зу мець, ці мож на дзі ця пад-
рых та ваць за ка рот кі час да вы-

ступ лен ня на вя лі кай сцэ не. На 
жаль, не мо жам усіх ада браць, 
ад да ём пе ра ва гу са мым яр кім. 
…Зай шла чар го вая дзяў чын ка і 
па ча ла спя ваць «Мой род ны кут, 
як ты мне мі лы».

— Я на ват ме ло дыю не па-
знаю, пач ні спа чат ку яшчэ раз, — 
про сіць пе да гог.

Вы ка нан не больш на гад вае 
пра чы тан не вер ша са спро бай яго 
пра спя ваць. На прось бу вы ка наць 
ней кую ін шую пес ню дзяў чы на ка-

жа, што не пад рых та ва ла больш 
ні чо га. «Дзя куй, але бу дзем ча-
каць ця бе ў на ступ ны раз».

Ві да воч на ад но: ка лі ёсць та-
лент і ва каль ная пад рых тоў ка, то і 
шанц вам аба вяз ко ва да дуць. Так, 
хо чац ца спа дзя вац ца, што за пом-
няц ца жу ры Ксе нія Рэ пі на (дзяў-
чын ка спя ва ла, як важ на ве рыць у 
ма ру і не ад пус каць яе), Аляк санд-
ра Пры ходзь ка (вы кон ва ла на род-
ную пес ню і кам па зі цыю ва ен най 
тэ ма ты кі), Ар тур Па что вы (хло пец 
вы кон ваў пес ні на італь ян скай і 
анг лій скай мо вах, да та го ж ар-
тыс тыч на ру хаў ся, усмі хаў ся).

— Пос пе хаў та бе, толь кі не 
пе ра іг ры вай пе рад жу ры! — ска-
за лі яму на раз ві тан не.

Мы так са ма вы ра шы лі пай сці 
да лей за ма лень кі мі ар тыс та мі, 
якія зда бы лі свой шчас лі вы кві-
ток на пер шым пра слу хоў ван ні. 
Ві зіт да псі хо ла га-рэ дак та ра, 
вар та ска заць, спра ва не менш 
ад каз ная. З дзець мі і баць ка мі 
аб мяр коў ва юць пы тан ні, што да-
ты чац ца і твор ча га па тэн цы я лу 
дзі ця ці, і гіс то рыі яго сям'і. І вель-
мі важ ны ас пект, ці га то вы яны 
рас ка заць яе на ўсю кра і ну.

— Мы да ём шанц тым, у ка го 
ня ма ін шай маг чы мас ці тра піць 
на вя лі кую сцэ ну. Ёсць роз ныя 
ка тэ го рыі сем' яў, якія пры хо-
дзяць да нас, але ад да ём пе ра-
ва гу праб лем ным і скла да ным 
сі ту а цы ям, — тлу ма чыць псі-
хо лаг-рэ дак тар Да р'я Ксян зо-

ва. — Сю ды пры хо дзяць дзе ці, 
якія доб ра спя ва юць, а да лей 
імк нём ся вы свет ліць на коль кі 
яны па ды хо дзяць для пра ек та: 
па-пер шае, ці да стат ко ва ка му-
ні ка бель нае дзі ця, па-дру гое, ці 
га то выя род ныя су пра ва джаць і 
пад трым лі ваць сы на аль бо дач-
ку на на шым шоу. Раз бі ра ем ся 
так са ма з гіс то ры яй і праб ле ма мі 
сям'і, ха ця па ан ке це, што за паў-
няе кож ны ўдзель нік, усё больш-
менш зра зу ме ла.

Бы ва юць вы пад кі, ка лі прэ тэн-
дэн ты не зу сім шчы рыя, утой ва-
юць ней кія фак ты пра ся бе аль бо 
да ма лёў ва юць тое, ча го ня ма ў 
са праўд нас ці. Па коль кі пра ект 
са цы яль най на кі ра ва нас ці, то тут 
імк нуц ца да па маг чы тым, ка му 
гэ та на са мрэч не аб ход на.

На кі роў ва ем ся да, так бы мо-
віць, апош няй ін стан цыі — жу-
ры кас тын гу. Пе рад дзвя ры ма 
ча ка юць кан кур сан ты. А ў па коі 
пра гляд і пра слу хоў ван не пра во-
д зяць му зыч ны кі раў нік пра ек та 

Свят ла на Ста цэн ка, аў тар і рэ-
жы сёр шоу Ан жалі на Мі куль ская 
і ха рэо граф «Я спя ваю!» Воль га 
Шам ро ва. Тут юныя ар тыс ты спя-
ва юць з мік ра фо нам, іх зды ма-
юць на ка ме ру. Сло вам, пра вер ка 
га тоў нас ці да сцэ ны па поў най. 
Пры гэ тым жу ры дае па ра ды і, 
ма быць, ад зна чае піль ным во кам, 
хто ж вар ты быць ся род за па вет-
най дзя сят кі ўдзель ні каў шоу «Я 
спя ваю» но ва га се зо на.

Па вы ні ках кас тын гу ада бра-
лі больш за сто ча ла век. Да лей 
іх ан ке ты і за пі сы вы ступ лен няў 
пе ра гле дзіць яшчэ раз вя лі кае 
пра фе сій нае жу ры. Не ка га за-
про сяць пры ехаць на пра гляд 
паў тор на. І толь кі по тым пач нец-
ца ад бор удзель ні каў шоу «Я 
спя ваю!».

Але на ДРАП КО

�

За кад рам За кад рам   ��

СКРОЗЬ СМЕХ І СЛЁ ЗЫ — 
ДА МА РЫ, 

аль бо Як пра хо дзіць кас тынг
на шоу «Я спя ваю» 

Кас тынг для лю бо га 
ар тыс та — спра ва не з 
лёг кіх. На шоу «Я спя ваю» 
прос та так так са ма не 
тра піць. Перш за ўсё трэ ба 
прай сці ва каль ны ад бор.

Свят ла на СТА ЦЭН КА, му зыч ны кі раў нік 
пра ек та «Я спя ваю!»:

— Пя ты се зон — ужо амаль юбі лей ны. І ця пер 
мы ад на знач на мо жам ка заць, што ў нас шмат 
та ле на ві тых дзя цей. Вель мі пры ем на ба чыць 
ра зу мен не з бо ку баць коў і вы клад чы каў: яны 
пры вод зяць на пра ект раз ня во ле ных, жы вых дзя-
цей, якія без праб лем пра цу юць ака пэль на. Гэ та 
не пе ра да валь нае ад чу ван не — ка лі дзе ці, якія 
фак тыч на пры хо дзяць «з ву лі цы», у нас рас кры-
ва юц ца, пра яў ля юць ся бе. Бы вае, я лаў лю ся бе 
на дум цы, што ву чу ся ў іх быць па зі тыў най у пэў-
ных скла да ных сі ту а цы ях. Мы да паў ня ем ад но 
ад на го. Та му, ду маю, но вы се зон ад бу дзец ца, і 
бу дзе ці ка ва.

Ан жа лі на МІ КУЛЬ СКАЯ, аў тар і рэ жы сёр 
пра ек та «Я спя ваю!», ды рэк тар ды рэк цыі спе-
цы яль ных пра ек таў тэ ле ка на ла АНТ:

— Па коль кі гэ та пя ты се зон пра ек та, то на-
ша рэ жы сёр ска-твор чая гру па ўжо рас пра цоў вае 
план та го, у чым бу дзе ад мет насць шоу на гэ ты 
раз. Хо чац ца звяр нуць ува гу на ўсе да сяг нен ні 
тых кан кур сан таў, якіх мы вы пус ці лі. Вя дзец ца 
пра ца і з ар тыс та мі, якія бу дуць вы сту паць з но-
вы мі ўдзель ні ка мі «Я спя ваю!». Гос ці бу дуць яр-
кія. Ду маю, і гіс то рыі, якія мы рас ка жам на гэ ты 
раз, так са ма за кра нуць ду шы тых, хто за хо ча 
да па маг чы на шым дзе цям, і да рос лым да дуць 
маг чы масць па гля дзець на сва іх дзя цей ін шы мі 
ва ча мі.

Сцэ на лю біць та ле на ві тых, на стой лі вых 
і пра ца ві тых. Ад нак і без уда чы тут не абы сці ся. 
Не ка то рым фар ту на ўсміх ну ла ся на мі ну лых 
вы хад ных на кас тын гу пра ек та «Я спя ваю!».

Ра дасць і слё зы з ма лень кі мі ар тыс та мі
дзя лі лі іх баць кі.

� Жоў ты бран за лет-про пуск
«Я спя ваю», маг чы ма, стаў
для Да ры ны Хай ко бі ле там
на вя лі кую сцэ ну.

� Ма лень кі кан кур сант з Мін ска
спа да баў ся жу ры не толь кі

вы дат ным вы ка нан нем
пес ні «Venus», але і тан цам,

які ён пры ду маў сам.

Са мы просты спо саб
да ве дац ца,
што ад бы ва ец ца
за дзвя ры ма.
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Гро дзен ская аб лас ная 
на ву ко вая біб лі я тэ ка імя 
Я. Ф. Кар ска га на сва-
ім ін тэр нэт-сай це (www.
grodnolіb.by) аб' яві ла на-
бор на кур сы бе ла рус кай 
мо вы на 2014/2015 на ву-
чаль ны год: «За пра ша ем 
усіх, хто жа дае на ву чыц ца 
раз маў ляць па-бе ла рус ку 
ў паў ся дзён ным жыц ці». З 
гэ тай на го ды ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» су стрэў ся з ар га-
ні за та рам кур саў Тац ця най 
СУШ КО.
Тац ця на скон чы ла бе ла-
рус ка моў ную шко лу ў вёс-
цы Сла ва ці чы Зэ львен-
ска га ра ё на (ця пер яе ўжо 
ня ма — рас фар мі ра ва на), 
фі ла ла гіч ны фа куль тэт 
Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та імя Я. Ку па лы, 
ма гіст ра ту ру па спе цы яль-
нас ці «мо ва знаў ства» і ас-
пі ран ту ру па спе цы яль нас-
ці «бе ла рус кая мо ва».

— Я ўпэў не на, што гэ та маё, 
гэ та не пры цяг ну та «за ву шы», 
каб толь кі атры маць аду ка цыю 
дзе ля дып ло ма і ўлад ка ван ня 
на пра цу. Не, са праў ды бы ло і 
ёсць вя лі кае ўнут ра нае жа дан не 
рас паў сюдж ваць бе ла рус кую мо-
ву, — ка жа Тац ця на Суш ко. — За-
раз я рых ту ю ся да аба ро ны ды-
сер та цыі і, каб прак тыч на пры мя-
ніць свае ве ды, вы ра шы ла ар га-
ні за ваць кур сы бе ла рус кай мо вы 
ў Грод не. Ча му? Бо лі чу, што той, 
хто жы ве ў Бе ла ру сі, па ві нен ве-
даць гіс то рыю і куль ту ру на шай 
кра і ны, ва ло даць бе ла рус кай мо-
вай. Мяр кую, што гэ та вель мі па-
трэб на ў су час ным гра мад стве, 
дзе мы ўсё больш су стра ка ем ся 
з праб ле ма мі спа жы вец ка га ха-
рак та ру. А тое, што ўзба га чае ча-
ла ве чую на ту ру, ро біць ча ла ве ка 
куль тур ным, ста но віц ца быц цам 
дру га рад ным. Ха ця і не ска жаш, 
што гэ тыя каш тоў нас ці ўжо не 
за па тра ба ва ны.

Пры гад ваю ня даў ні ці ка вы 
вы па дак пад час па езд кі ў аў то-
бу се. По бач са мной ся дзеў муж-
чы на і чы таў Бы ка ва. Ка жу яму: 
«Вель мі пры ем на, што вы чы та-
е це бе ла рус ка моў ную лі та ра ту-
ру». А ён мне ад каз вае: «Я сю да 
приехал из России и удивился, 
что мест ные люди не разговари-
вают по-белорусски. И мне за-
хо те лось са мо му изучить бело-
русский язык, пос коль ку кур сов 
в го ро де нет. Вот и читаю книги 
на бел орус ском язы ке».

Ве да е це, мне на ват ста ла со-
рам на, што я, ве да ю чы бе ла рус-

кую мо ву, ні чо га не раб лю для 
лю дзей, якія ма юць па трэ бу ў яе 
вы ву чэн ні. Гэ та быў штур шок, 
каб пра па на ваць сваю па слу гу 
ўсім гро дзен цам, хто хо ча на ву-
чыц ца раз маў ляць па-бе ла рус ку 
ў паў ся дзён ным жыц ці. Я так і 
на пі са ла ў аб' яве. Бу дзем за кра-
наць на за ня тках усе бы та выя сі-
ту а цыі, лек сі ку, якая гэ тыя сфе-
ры аб слу гоў вае. Так са ма не за-
бу дзем пра гіс то рыю і куль ту ру. 
За ня ткі бу дуць пра хо дзіць ці ка ва, 
бо дру гую па ло ву мяр кую зра біць 
ін тэр ак тыў най. Гэ та зна чыць, што 
тэ а рэ тыч ныя ве ды ад ра зу ж за-
ма цу ем прак ты ка ван ня мі.

— Кур сы раз лі ча ны на жа да-
ю чых па шы рыць сваё ве дан не 
бе ла рус кай мо вы ці на тых, хто 
ёю на огул не ва ло дае?

— Гэ та кур сы для ўсіх, на ват 
для тых, хто зу сім не ве дае бе-
ла рус кай мо вы. За ня ткі бу дуць 
па бу да ва ны так, што за га во-
рыць кож ны — бы ло б толь кі 
жа дан не. Ча му я так лі чу? У 
лю дзей, якія на ра дзі лі ся ў на-
шай мяс цо вас ці, бе ла рус ка моў-
ны па тэн цы ял ужо за кла дзе ны. 
Бо ў мно гіх пра дзе ды, дзя ды, 
баць кі раз маў ля лі па-бе ла рус ку 
і яны чу лі гэ тую га вор ку, па мя-
та юць яе. Яны ўжы ва юць рус-
кую мо ву, якая, па сут нас ці, і не 
з'яў ля ец ца да кан ца рус кай. Мы, 
бе ла ру сы, ка рыс та ем ся мяс цо-
вым ва ры ян там рус кай мо вы, 
які ад роз ні ва ец ца ад та го, на 

якім раз маў ля юць са праўд ныя 
нось бі ты. Та му на ша му зем ля ку 
не бу дзе цяж ка за га ва рыць па-
бе ла рус ку, ка лі ў яго са праў ды 
ёсць жа дан не ра біць гэ та ў паў-
ся дзён ным жыц ці.

А для тых, хто не на ра дзіў ся 
ў на шай кра і не і хо ча вы ву чыць 
бе ла рус кую мо ву, гэ та так са ма 
не скла дзе цяж кас цяў. Акра мя 
тэ а рэ тыч ных за ня ткаў, я пра па-
ную чы таць бе ла рус кую лі та ра-
ту ру, ча со пі сы, га зе ты. І ка лі ў 
ча ла ве ка бу дзе та кое жа дан не, 
то ён так са ма за га во рыць па-
бе ла рус ку. Мяр кую, што лю дзі, 
якія прый дуць на кур сы, бу дуць 
са праў ды жа даць на ву чыц ца.

Пры гэ тым ні я кіх аб ме жа ван-
няў па ўзрос це для на вед валь-
ні каў кур саў ня ма.

— На ват для дзя цей?
— Гэ тыя кур сы раз лі ча ны на 

да рос лых. Але я так са ма зра бі-
ла аб' яву асоб на для ма лень кіх. 
Па куль ні вод на га зван ка яшчэ 
не бы ло. Але спа дзя ю ся, што 
лю дзі, якія прый дуць на кур сы 
для да рос лых, за хо чуць, каб і 
іх дзе ці на ву чы лі ся раз маў ляць 
па-бе ла рус ку.

— Вас пад трым лі ва юць 
сяб ры і зна ё мыя?

— Яны так са ма спра бу юць 
раз маў ляць па-бе ла рус ку. Ха ця 
б са мной, ве да ю чы, што мне 
бу дзе пры ем на. А не ка то рыя, як 
і я, па чы на юць цвёр да тры мац ца 
бе ла рус кай мо вы. Я лі чу, што 
ка лі не на «тра сян цы» раз маў-
ляць, а на лі та ра тур най мо ве, то 
яна вель мі пры го жая, ад на з са-
мых мі ла гуч ных у све це. Мне па-
да ба ец ца на ват тое, што ў бе ла-
рус кай мо ве ня ма не цэн зур най 
лек сі кі. І на ват ка лі б ты ха цеў 
па сва рыц ца па-бе ла рус ку, то ў 
ця бе не над та атры ма ец ца.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Эн ту зі яс ты Эн ту зі яс ты   �� РАЗ МАЎ ЛЯЦЬ 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ 

Ў ПАЎ СЯ ДЗЁН НЫМ ЖЫЦ ЦІ 
на ву чыць жы хар ка Грод на Тац ця на Суш ко 

«Мне па да ба ец ца на ват 
тое, што ў бе ла рус кай мо ве 
ня ма не цэн зур най лек сі кі. 
І на ват ка лі б ты ха цеў 
па сва рыц ца па-бе ла рус ку, 
то ў ця бе не над та 
атры ма ец ца».

Глі ня ныя бу тэль кі з яда ві тым рэ чы вам бы лі зной-
дзе ны ў Жло бі не. У рай цэнт ры ка па лі тран шэю пад 
ва да пра вод, ка лі бы ло зной дзе на пяць ёміс тас цяў 
з ня мец кай хімз бро яй ча соў Вя лі кай Ай чын най вай-
ны — ада мсі там. Бу тэль кі з за паль най су мес сю пад 
хі міч най наз вай ды гід ра фе нар са зінх ла рыд су пра-
цоў ні ка мі МНС бы лі зме шча ны ў боч ку з пяс ком 
для вы зна чэн ня шля хоў да лей шай уты лі за цыі. На 
мес ца зда рэн ня вы яз джа ла і гру па раз мі ні ра ван ня 

в/ч 5527 з Баб руй ска. Вя до ма, што ада мсіт быў рас-
пра ца ва ны ў якас ці хі міч най зброі ў Гер ма ніі яшчэ 
пад час Пер шай су свет най вай ны і да гэ туль зна хо-
дзіц ца ў ар се на ле вой скаў мно гіх дзяр жаў. Атрут ныя 
рэ чы вы ў ат мас фе ру не тра пі лі, — ад зна чы лі ў прэс-
служ бе Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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НебяспекаНебяспека  �� ХІМЗ Б РОЮ АБЯС ШКО ДЗІ ЛІ 


