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ПРЫ ШЫЙ 
КА БЫ ЛЕ 
ХВОСТ 
Што ты дзень у эфі ры 
тэ ле ка на ла «Бе ла русь-3» — 
гуль ня «Раз маў ля ем 
па-бе ла рус ку». Маг чы ма, і вы, 
па ва жа ныя чы та чы на шай 
га зе ты, жа да е це стаць яе 
ўдзель ні ка мі?

За ходзь це на сайт http://tvrgomel.
by або сайт ка на ла «Бе ла русь-3» 
http://3belarus.by і праз ба нер «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку» за паў няй-
це за яў ку на ўдзел ка ман ды з трох 
ча ла век.

Ці ве да лі вы, што:
� Абу ваць у лап ці — ашук ваць, 

хіт ра ваць, пад ман ваць (рус. — об-
водить вок руг паль ца, втирать очки, 
водить за нос), бел. сі но нім — пус-
каць пыл у во чы, пус каць ту ман, плот 
га ра дзіць, за бі ваць ба кі, на стаў ляць 
аку ля ры, кру ціць хвас том…
� Збо ку пры пё ку — не па трэб-

ны, ліш ні, чу жы і не да рэ чны (рус. — 
как са ба ке пя тая но га, как зай цу 
стоп-сигнал), бел. сі но нім — як са-
ба ку дру гі хвост, як ры бе па ра сон, 
пры шый ка бы ле хвост. Вы раз, вы-
ра год на, уз нік у мо ве пе ка раў, дзе 
пры пё кай на зы ва юць тое ліш няе, 
не па трэб нае, што пры ліп ла збо ку да 
пе чы ва пры вы пя кан ні. Пер ша па чат-
ко вая фор ма — збо ку пры пё ка.
� Пры на ́м сі — ва ўся кім ра зе 

(па боч нае сло ва. Да ве ча ра дзень 
цяг нуў ся вель мі ма руд на, пры нам сі 
яму так зда ва ла ся).
� Та ла ка ́ — су мес ная пра ца, 

уза е ма да па мо га («Го рад Та ла чын 
на Бе ла ру сі ў го нар та ла кі, ві даць, 
уз во дзіў ся», — пі саў Ры гор Ба ра ду-
лін).
� На ́й міт — на ём ны ра бот нік, 

па ра бак.
� Ку дзе́ ля — ва лак ніс тая част-

ка лё ну, пянь кі (ку дзе ля пра дзец ца, 
крос ны ткуц ца, па лат но бе ліц ца).
� Ку ́ бел — ёміс тасць для за ха-

ван ня рэ чаў ці пра дук таў (пле це ны 
ці бан дар ны вы раб, пра дзед скры ні, 
куф ра).
� Го ́ні — ад рэ зак па ла сы вор най 

зям лі (го ні ў пра мым сэн се — гэ та 
ад рэ зак вор най зям лі, а ў пе ра нос-
ным — ні ва, зям ля (жнеі да жы на лі 
го ні). 

Чар го вы вы пуск тэ ле вік та ры ны 
гля дзі це на «Бе ла русь 3» 4 каст-
рыч ні ка ў 11.25.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 10.30, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял «Ад-
ной чы ў мі лі цыі».
10.00 Се ры ял «Два баць кі і 
два сы ны 2».
11.00, 3.30 Дак. фільм «Гуль ні 
лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: но-
вае па ка лен не».
16.00 Дра ма «Арол дзя вя та га 
ле гі ё на».

18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
20.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
21.10 Фан тас ты ка «Прад вес-
ні кі бу ры».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві ны 
куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 Се ры ял «Рас сле да ван ні 
ка мі са ра Мег рэ».
11.00 Дак. фільм «Ал тай скія 
кер жа кі».
11.35 «Лі нія жыц ця». Ве ра ні ка 
До лі на.
12.30 Маст. фільм «Бе лы снег 
Ра сіі».
14.10 Academіa.
15.00 Дак. фільм «Імя му зы — 
Ма ры на».
15.55, 1.40 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
16.15 Ва ле рый Гер гі еў і Лон-
дан скі сім фа ніч ны ар кестр. 

І. Брамс. Сім фо нія №3 і Ва ры-
я цыі на тэ му Гай дна.
17.15 Дак. се ры ял «Гіс то рыя 
кі на на чаль ні каў, або Бу даў ні кі 
і пе ра бу доў шчы кі. 60-я га ды». 
1-я се рыя.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Доб рай но чы, ма лыя!».
19.50 Дак. фільм «Так, скі фы 
— мы!».
20.30 «Тым ча сам».
21.15 Дак. фільм «Ка та стро фы 
мі ну ла га. Цём ныя ча сы».
22.00 Дак. фільм «Вас ка да 
Га ма».
22.10 Дак. се ры ял «Ад люст ра-
ва ны час».
23.00 «Кі нес коп». 62-і Між на-
род ны кі на фес ты валь у Сан-
Се басць я не.
23.45 Дак. фільм «Гра ма дзя-
не! Не за бы вай це ся, ка лі лас ка! 
Дзміт рый Пры гаў».
0.25 П'е сы для фар тэ пі я на 
П. Чай коў ска га.

5.00, 11.00 «Пес ня-78».
5.55, 12.05 «Што? Дзе? Ка лі?». 
Паў фі на лы. 1982 го д.
7.00 «Бу дзіль нік». «Дзень на-
стаў ні ка». 1986 год.
7.35 «Аў тар скі ве чар Л. Аша ні-
на». 1982 год.
9.00 Му зыч ны фільм «Пра ка-
та...».
10.10, 16.10 «Ва кол сме ху». 
1978 год.
13.15 Кан цэрт «Рэ хам на шага 
юнац тва бы ла».
14.45 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт».
15.05 «Мой тэ атр». Е. Кам бу ра-
ва. 1989 год.
17.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
17.50 Кан цэрт «Бе лыя но чы».
18.35 Маст. фільм «Тры не па-
год ныя дні».
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў СССР».
22.00 «Да 70-год дзя Нэль са на 
Ман дэ лы». Кан цэрт на ста ды-
ё не «Уэмб лі». 1-я част ка. 1988 
год.
23.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1980 год.

23.50 Кан цэрт «Што ве дае пра 
ка хан не ка хан не...».
0.25 Тэ ле фільм «След ства вя-
дуць Зна Та Кі».
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў. 1972 год.

9.30 All Sports.
9.45, 14.45 Аў та- і мо та спорт.
10.00, 16.00, 19.15 Сну кер. Еў-
ра пей скі тур. Фі нал.
11.15, 17.15, 20.45, 0.20 Ве ла-
спорт. Тур Лам бар дыі.
12.45, 14.00 Су пер байк. Чэм пі-
я нат све ту.
13.30 Су пер спорт. Чэм пі я нат 
све ту.
15.00 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.
18.30, 23.30, 1.30 Фут бол. Еў-
ра га лы.
21.45, 2.15 WATTS.
22.00 Пра рэ слінг.

5.00, 9.10, 2.10 Се ры ял «Ну мар 
адзін спа дар Кхан».
5.55 Ка ме дыя «Вя лі кі Ру-
перт».
7.25 Ка ме дыя «Вай на гу зі-
каў».
10.10 Ка ме дыя «Вя лі кі біз-
нес».
11.45 Ка ме дыя «Міль ён на Ка-
ля ды».
13.30, 16.30, 21.00 Се ры ял 
«Тат ка».
14.30 Ка ме дыя «Зой мем ся лю-
боўю».
17.30 Ка ме дыя «Гэ та зда ры ла-
ся на лес ві цы».
19.20 Ка ме дыя «Сюр прыз».
22.10 Ка ме дыя «Сінг-Сінг».
0.00, 1.50, 4.45 Скетч ком «Па-
між на мі».
0.15 Ка ме дыя «Ня ма ча го губ-
ляць».
3.10 Ка ме дыя «Кру ты та тач-
ка».

6.00 М/ф.
8.05, 18.55, 2.55 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
9.45 «Па нен ка і ку лі нар».

10.20, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
12.05, 17.55 Дак. се ры ял «Спра-
ва Аста ха ва».
13.00 «Свая праў да».
13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня». Іры на Слуц кая.
15.15 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Аляк сандр Ра зен ба ум.
16.00, 22.40 «Зор ныя гіс то-
рыі».
16.55 «Шчы рая гу тар ка».
20.45 Се ры ял «Тут хтось ці 
ёсць».
21.45, 2.10 Се ры ял «Кедр» пра-
ніз вае не ба».
23.35 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».
0.35 «Ча со ва да ступ ны». Яфім 
Шыф рын.
1.30 «Без пад ма ну».

5.00, 11.30 Дра ма «Аса біс-
тае».
7.20 Дра ма «Дзён нік па мя ці».
9.40 Ба я вік «На цы я наль ная 
бяс пе ка».
13.30 Ка ме дыя «СМСу аль-
насць».
15.10 Тра гі ка ме дыя «Тост».
16.50, 2.45 Ка ме дыя «Ка хан не: 
Ін струк цыя па пры мя нен ні».
19.00 Дра ма «Ба ец».
21.00 Тры лер «Воб лас ці цем-
ры».
22.50 Ка ме дыя «Хо дзяць чут-
кі...».
0.35 Дра ма «Сёст ры Маг да лі-
ны».

5.20 Тра гі ка ме дыя «Тэ атр».
7.50 Ка ме дыя «Рэ аль ны та-
та».
9.30 Дра ма «Аляк сандр. Не ў-
ская біт ва».
11.30 Дэ тэк тыў «Двай ная паст-
ка».
14.00 Фэн тэ зі «Рэ аль ная каз-
ка».
16.00 Ка ме дыя «Атам ны 
Іван».
17.40 Дра ма «Слон».
19.20 Дра ма «Зла чын ства і па-
ка ран не».
21.30 Дра ма «Кня зёў на Мэ-
ры».

23.30 Ба я вік «Сяб роў ства асаб-
лі ва га пры зна чэн ня».
1.10 Ка ме дыя «Вось гэ та ка-
хан не!».
3.00 Дра ма «Ад мі рал».

5.00 Ме га за во ды.
6.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
6.30, 12.30 Гуль ня ў ліч бы.
7.00 Зра бі або па мры.
7.30 На ву ко выя не да рэ чнас ці.
8.00, 13.00, 20.00, 0.00, 3.00 
Апа ка ліп сіс: Пер шая су свет-
ная вай на.
9.00, 14.00 Апа ка ліп сіс: Дру гая 
су свет ная вай на.
10.00 Аў та-SOS.
11.00 Зо ла та Юка на.
15.00 Баб ро вая пла ці на.
16.00 Дзі кая пры ро да Аме ры-
кі.
17.00 Па вет ра ныя асы вай ны.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
19.00 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
21.00, 1.00, 4.00 Вя лі кія рэй ды 
Дру гой су свет най вай ны.
22.00 Аба рон цы куль тур най 
спад чы ны.
23.00 Гра ні ца.

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман ка.
7.50 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та ўстро-
е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
10.30, 5.10 Што бы ло да лей?
11.25, 16.25 Ка ра лі аў кцы ё-
наў.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20 Паў стан не ма шын.
18.15 Скрозь кра то вую на ру.
19.10 На ву ка ма гіі.
21.00 Вы жыць ра зам.
22.00 Вы жы ван не без ку пюр.
23.00 Тра са Ка лы ма.
0.00, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо на 
Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.45 «Зор нае жыц цё». «За-
кам плек са ва ныя баць ка мі».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.45 На шы.
12.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
13.15, 15.25 Ме лад ра ма 
«Квет кі ад Лі зы». 1-я і 2-я 
се рыі.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».
23.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.35 Дзень спор ту.
0.45 Ме лад ра ма «Па ра гня-
дых».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са шка».
10.40 Маст. фільм «Ца рэ віч 
Про ша».
12.05 Дэ тэк тыў «Ра зум нік».
13.55 Дэ тэк тыў «Ма рыя Верн: 
Чор ны ма ты лёк».
15.40 «Соmеdу Батл. Без ме-
жаў».
17.50, 0.00 Ме лад ра ма «Трыц-
ца ці га до выя».
18.50 Се ры ял «Уні вер».
19.50 Се ры ял «Фіз рук». За-
ключ ныя се рыі.
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Вір ту о зы».
22.50 Ба я вік «Ку лі нар-2». 1-я 
се рыя.
23.55 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 13.20, 19.05, 23.35 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 22.00 «Дыя@блог P.S.».
8.40 «Апус це лы го рад». Маст. 
фільм.
10.45 «Пры го ды Бу ра ці ны». 
Маст. фільм. 1-я і 2-я се рыі.

12.55 «Ста рыя каз кі». Гіс то рыя 
ства рэн ня дзі ця ча га му зыч на га 
філь ма «Пры го ды Бу ра ці ны».
13.35 «Ча кай мя не». Маст. 
фільм.
15.00 «Ка мер тон». Аляк сандр 
Доль скі.
15.35 «Збян тэ жа ны Са ўка». 
Ка рот ка мет раж ны фільм.
16.05 «Эпо ха». Ста ні слаў Па-
ня тоў скі.
16.55 «Свет пры ро ды». Воўк 
па мя нуш цы Тэр.
17.15 «Куль тур ныя ко ды». Дак. 
фільм.
17.40 «Та лен ты і па клон ні кі». 
Маст. фільм.
19.20 «Чын гач гук — Вя лі кі 
Змей». Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
22.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
22.55 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма.

7.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Ар се нал».
9.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Го мель» 
— БА ТЭ (Ба ры саў).
11.30 Бас кет бол. Чэм пі я нат 
све ту. Жан чы ны.

13.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Эвер тан».
15.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вест Хэм» — КПР.
16.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
17.20 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Пе кін. 
Фі нал.
19.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Ры га) — «Ды на ма» (Мінск).
21.45 Час фут бо ла.
22.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
23.25 Бокс. Мат ча вая су стрэ-
ча. Бе ла русь — Іта лія.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 
(з суб ціт ра мі), 20.30 На шы на-
ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Сам-на сам з усі мі».
15.15, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Сал да ты Му са лі ні. Чу жая 
вай на».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 «Ле ген ды Lіve. «Led 
Zeppelіn».
23.00 «Вя чэр ні Ургант».
23.40 Маст. фільм «Дуб лё-
ры».
1.45 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».

10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Ін шая кра і на». «Япо нія: 
па той бок су шы».
15.35 «Та таль ная рас пра да-
жа».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Дзіў ная спра ва».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Га ра ды, якія спя ва юць». 
Дзён нік. Ві цеб ская воб ласць.
20.20 Маст. фільм «Да спе хі 
бо га 2: Апе ра цыя «Кон дар».
23.00 «Спар тыў ны ты дзень».
23.30 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.45 «Бе ла русь сён ня».
8.10 Маст. фільм «Я кро чу па 
Маск ве».
9.30 Маст. фільм «Пан».
11.10 Дак. се ры ял «У све це 
ежы».
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Суд».
14.05 Се ры ял «Тай ныя зна-
кі».
15.15 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
16.05 Се ры ял «Так сіст ка-2».
18.20, 2.30 Се ры ял «Склі фа-
соў скі».
21.00 Маст. фільм «Цуд».
22.40 «На ві ны (бя гу чы ра док) 
куль ту ры».
23.40 «Бе ла русь сён ня».
0.05 Маст. фільм «За лезь на 
Ме сяц».
1.35 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 На ві-
ны — Бе ла русь.

14.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.40 «Са лам, на стаў нік!».
16.40 «Кас ма на ўты ка».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
20.50 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».
21.45 Се ры ял «Во дар шып-
шы ны».
0.30 «Дзя жур ны па кра і не». Мі-
ха іл Жва нец кі.
1.20 Се ры ял «Жан чы ны на 
мя жы».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
11.50, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.30 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.30 «Ядзім до ма».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
20.05 Се ры ял «Кар паў. Се зон 
трэ ці».
22.00 Ана то мія дня.
23.00 Се ры ял «Бра та ны».

7.00 — 16.05 Пра фі лак ты ка 
эфір на га аб ста ля ван ня.

16.05 Мульт па рад.
16.30 «Кі на блак нот».
16.50 Се ры ял «Ча ты ры ты ся-
чы ча ты рыс та».
17.40 «На ві ны».
17.50 Се ры ял «Кры зіс».
18.40 «Тэ ле ма га зін».
18.55, 21.00, 23.50 «На-
двор'е».
19.00 Се ры ял «Ты ран».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ба я вік «Мі сія не вы ка-
наль ная».
23.20 Се ры ял «Блуд лі вая Ка-
лі фор нія».
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БАР ДАЎ СКІ 
«ЛІС ТА ПАД»… 
У КАСТ РЫЧ НІ КУ 

У ад ным са ста рэй шых у бы-
лым СССР фес ты ва ляў аў тар-
скай пес ні «Ві цеб скі ліс та пад» 
возь муць удзел прад стаў ні кі 
Бе ла ру сі, Лат віі і Ра сіі. Сё ле та 
свя та бар даў ад бу дзец ца вось 
ужо ў 28-ы раз!

— Пра гра ма фес ты ва лю ўклю-
чае пра вя дзен не кон кур су аў тар-
скай пес ні па та кіх на мі на цы ях, як 
«Аў тар»; «Вы ка наў ца»; «Ду эт», «Ан-
самбль». Пры ём за явак на ўдзел у 
кон кур се ажыц цяў ля ец ца да 11 каст-
рыч ні ка ўключ на ў Цэнт ры куль ту ры 
«Ві цебск» (ву лі ца Ма я коў ска га, 1, 
каб. 14). Узор за яў кі, умо вы ўдзе лу 
ў кон кур се і ін шае мож на знай сці на 
сай це www.gсk.bу. А пы тан ні трэ ба 
на кі роў ваць па ад ра се: lіstораd@gсk.
bу, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў ар га ні-
за цый ным ка мі тэ це фес ты ва лю.

Кон курс аў тар скай пес ні прой дзе 
18 каст рыч ні ка ў гля дзель най за ле 
Цэнт ра куль ту ры «Ві цебск». Кам пе-
тэнт нае жу ры вы зна чыць лаў рэ а таў 
кон кур су І, ІІ і ІІІ сту пе ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.


