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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.22 18.32 11.10
Вi цебск — 7.13 18.20 11.07
Ма гi лёў — 7.12 18.22 11.10
Го мель — 7.07 18.20 11.13
Гродна — 7.37 18.47 11.10
Брэст    — 7.36 18.49 11.13

Iмянiны
Пр. Андрэя, Васіля, Віталя, Паўла, 
Сяргея, Уладзіслава.
К. Марыі, Юстыны, Марка, Сцяпана, 
Сяргея.

Месяц
Поўня 8 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Авена. 
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Жан чы ны хо чуць быць лю бі мы мі, 
але за хап ля юц ца мяр зот ні ка мі. Яны 
так са ма хо чуць быць строй ны мі, але 
па на чах ядуць вэн джа ную каў ба су. Хо-
чуць быць ці ка вы мі, але гля дзяць іды-
ёц кія тэ ле се ры я лы.

А му жык хо ча пі ва — куп ляе пі ва.

Сяр гей Зве раў па бы ваў у заа пар ку. 
Звя ры ў шо ку.

— Ма ма, я на гу зла маў.
— Гэ та ўсё твой кам п'ю тар!

У мя не ці ка вае шмат га до вае хо бі, але 
жон ка па тра буе, каб я ад яго за ка дзі ра-
ваў ся.

Яны звы чай на ад чу ва юць моц нае жа дан не па леп шыць жыц цё на ва коль ных па ву-
чан ня мі або спра ва мі. Ма ты ва цыя іх дзей нас ці — за да валь нен не ад та го, што яны 
ро бяць, лю боў да за баў, жа дан не па леп шыць якасць і ўзро вень жыц ця. Жан чы ны 
гэ та га дня ад да дуць усё дзе ля лю бо ві, муж чы ны ж менш ра ман тыч ныя ў ка хан ні, 
іх больш пры цяг вае ра ман ты ка ад крыц цяў і не бяс пе кі. На ро джа ныя ў гэ ты дзень 
вы со ка цэ няц ца як вы дат ныя сяб ры. Ня гле дзя чы на жыц ця ра дас насць, якую яны 

вы пра мень ва юць, у іх ха рак та ры ёсць цвёр дасць, якая да зва ляе ўзва жыць на ступ ствы сва іх 
дзе ян няў і ве ра год насць пос пе ху.

Гэ тыя лю дзі ма юць не па кор лі вы ха рак тар, яны заў сё ды пе ра ка на ны ў спра вяд-
лі вас ці ўлас ных по гля даў, імк нуц ца да ка манд най працы, бо ўла да па трэб на ім для 
да сяг нен ня ўлас ных мэтаў. Яны не ле зуць па сло ва ў кі шэ ню, шчы ра ка жу чы тое, 
што ду ма юць, хоць лю бую пі лю лю мо гуць за пра віць гу ма рам і не ка то рай так тоў нас-
цю. Яны вы дат на раз бі ра юц ца ў пры ро дзе ча ла ве чых па чуц цяў і хут ка ацэнь ва юць 
асо бас ныя псі ха ла гіч ныя якас ці ча ла ве ка, з якім ма юць спра ву. Гэ тыя лю дзі больш 
за ўсё жа да юць, каб іх па кі ну лі ў спа коі. Ня гле дзя чы на гэ та, яны па він ны па шы раць 

свае са цы яль ныя су вя зі, ак тыў на спра бу ю чы знай сці не толь кі са праў ды вар тых па ва гі лю дзей, 
але і тых, хто змо жа стаць ім бліз кім.
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1788 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
Гра зі вец, ця пер Ча вус кі ра-

ён) Іван Іва на віч На со віч, бе ла рус кі мо-
ва знаў ца-лек сі ког раф, фальк ла рыст, 
эт ног раф. У 1813-1843 гг. пра ца ваў у 
Ар шан скім, Мсці слаў скім ду хоў ных ву-
чы лі шчах, Ды на бург скай гім на зіі, Ма-
ла дзе чан скім, Свян цян скім два ран скім 
ву чы лі шчах. З 1843 го да жыў у Мсці-
сла ве, зай маў ся на ву ко вай дзей нас цю. 
Су пра цоў ні чаў з Ад дзя лен нем рус кай 
мо вы і сла вес нас ці Пе цяр бург скай АН, 
Ар хеа гра фіч най ка мі сі яй, Ад дзя лен нем 
эт на гра фіі Рус ка га геа гра фіч на га та ва-
рыст ва. Шмат па да рож ні чаў па Бе ла ру сі, са браў ба га ты лек січ-
ны, фра зе а ла гіч ны і фальк лор на-эт на гра фіч ны ма тэ ры ял. Аў тар 
пер ша га гіс та рыч на га слоў ні ка бе ла рус кай мо вы «Алфавітны 
пака за льнік старажытных беларускіх слоў, атрыманых з «Ак таў 
гісторыі За ходняй Расіі», у якім рас тлу ма ча на ка ля 13 тыс. слоў 
і па няц цяў. Асаб лі вае мес ца ў на ву ко вай дзей нас ці На со ві ча 
зай мае «Сло ўнік бел арускай гаворкі». У ім больш за 30 тыс. 
слоў, за пі са ных аў та рам у Ма гі лёў скай, Мін скай і Гро дзен скай 
гу бер нях, а так са ма за па зы ча ных з фальк лор ных тво раў і лі-
та ра тур ных пом ні каў ста ра жыт най бе ла рус кай пісь мен нас ці, 
рас тлу ма ча ны зна чэн ні слоў і сло ва злу чэн няў, да дзе на іх эты ма-
ло гія, пры ве дзе ны пры клад ныя рус кія эк ві ва лен ты. Скла даль нік 
фальк лор на-эт на гра фіч ных збор ні каў «Бе ла рус кія пры каз кі і 
пры маў кі», «Збор нік бе ла рус кіх пры ка зак», «Бе ла рус кія пры-
каз кі і за гад кі», «Бе ла рус кія пес ні» і інш. Аў тар гіс то ры ка-лінг-
віс тыч на га да сле да ван ня «Аб пля мё нах з ча соў Ру ры ка, якія 
за ся ля лі бе ла рус кую тэ ры то рыю», ар ты ку лаў, пры све ча ных 
пе сен най куль ту ры бе ла ру саў. Яго фальк лор ныя за пі сы ўвай-
шлі ў та мы се рыі «Бе ла рус кая на род ная твор часць». Па мёр у 
1877 го дзе.

1885 год — на ра дзіў ся Нільс Бор, дац кі фі зік, ства-
раль нік па чат ко вай кван та вай тэ о рыі ата ма. Яго 

ма гіс тар скую ды сер та цыю, пры све ча ную па верх не ва му на-
ця жэн ню вад ка сцяў, да гэ та га ча су лі чаць эта ло нам у гід-
ра ды на мі цы. За гэ тую пра цу Бор атры маў За ла ты ме даль 
Ака дэ міі на вук і зда быў рэ пу та цыю но вай «зор кі» дац кай 
на ву кі. Акра мя та го, ву чо ны асэн соў ваў праб ле му бу до вы 
ата ма. У 1912-м яму ўда ло ся ства рыць ма дэль ата ма, якая 
да гэ та га ча су ля жыць у асно ве су час на га ра зу мен ня суб-
атам на га све ту. Знач ных вы ні каў Бор да сяг нуў і ў рас пра-
цоў цы атам най бом бы. Пас ля за кан чэн ня Дру гой су свет най 
вай ны ву чо ны пра па на ваў ідэю «ад кры та га све ту», лі ча чы, 
што без гэ та га ча ла вец тва не змо жа пе ра адо лець ядзер-
ную па гро зу.

1949 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Да ма шэ ві-
чы Ба ра на віц ка га ра ё на) Ула дзі мір Аляк санд ра віч 

Па вя дай ла, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не кван та вай элект ро ні-
кі і ла зер най спект ра ска піі, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на-
вук. У 1973-1992 гг. і з 2007 го да пра цуе ў Ін сты ту це фі зі кі, 
у 1992-2007-м — у Ін сты ту це ма ле ку ляр най і атам най фі зі кі 
НАН Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых прац па вы ву чэн ні ўлас ці вас-
цяў ге не ра цыі вы пра мень ван ня ла зе раў на па рах скла да ных 
ар га ніч ных злу чэн няў, па ля ры за цый на-флу а рэс цэнт ных улас-
ці вас цяў шмат атам ных ма ле кул. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі (1998).

Мя ле цій СМАТ РЫЦ КІ, цар коў ны і гра мад ска-па лі тыч ны 
дзе яч, пісь мен нік-па ле міст:

«Не да вай на го ды, каб пра клі на ла ця бе твая 
ма ці, бо мат чын пра клён вы вер не з пад мур ку 
да мы сы ноў скія».

Па га ры зан та лі: 1. За ла ты ... і Дзя мі даў ская 
прэ мія. Уз на га ро ды, якія Іо сіф Гаш ке віч атры маў ад 
ура да цар скай Ра сіі за скла дзе ны ім пер шы япон ска-
рус кі слоў нік. 2. Наз ва ка раб ля, на якім І.Гаш ке віч 
су пра ва джаў у якас ці пе ра клад чы ка дып ла ма тыч ную 
мі сію Ра сіі ў Япо нію; ра зам з ім у па да рож жы быў і 
рус кі пісь мен нік І.Ган ча роў, які на пі саў пра гэ та кні гу 
«Фрэ гат «...». 6. Між на род ны да га вор; у спра ве ра-
ты фі ка цыі ... па між Ра сі яй і Япо ні яй вя лі кі ўклад унёс 
І.Гаш ке віч. 8. Ча ла век моц на га це ласк ла ду. 10. Го рад 
і порт на вост ра ве Ха кай да, дзе зна хо дзі ла ся дып-
ла ма тыч ная мі сія кон су ла Ра сіі ў Япо ніі І. Гаш ке ві ча; 
у г. ... ён па бу да ваў царк ву, шпі таль, ад крыў рус ка-
моў ную шко лу, тут зна хо дзіц ца бюст І. Гаш ке ві чу 
ра бо ты ра сій ска га скульп та ра А. Ко ма ва. 11. Так у 
Япо ніі на зы ва юць дзі кую слі ву, квет кі якой лі чац ца ў 
кра і не сім ва лам муж нас ці. 12. Знеш няе свед чан не, 
пры кме та ча го-не будзь. 14. Доб рая жон ка — вя сел-
ле, а лі хая — па га нае ...(прык.). 15. Імя Гры га ро ві ча, 
гіс то ры ка, мо ва знаў ца, ар хе ог ра фа, па рэ ка мен да цыі 
яко га юнак Іо сіф па сту піў ву чыц ца ў Санкт-Пе цяр-
бург скую ду хоў ную ака дэ мію. 16. Го рад у Гро дзен-
скай воб лас ці. 19. Паўд нё вая тра вя ніс тая рас лі на 
з мя цёл ка вым су квец цем. 20. Да дат ны элект род. 
21.  Пра цяг лы стогн. 22. «Бе ла га ло вы ...». Так лас-
ка ва на зы ва лі япон цы на ша га зем ля ка. 25. Сла бая 
пры кме та ча го-не будзь. 27. Гра шо вая адзін ка Япо ніі. 
28. Япон скае на цы я наль нае адзен не. 29. Уплы во-
вая між на род ная ар га ні за цыя, па іні цы я ты ве якой 
у са ка ві ку 2014 го да ад бы ло ся шы ро ка маш таб нае 
свят ка ван не юбі лею І. Гаш ке ві ча.

Па вер ты ка лі: 1. Адам ... . Бе ла рус кі ву чо ны, гіс-
то рык, пісь мен нік, жур на ліст, які шмат зра біў, каб 
імя І. Гаш ке ві ча ста ла больш вя до мым шы ро ка му 
ко лу гра мад скас ці. 3. Служ бо вая асо ба пры дып ла-
ма тыч ным прад стаў ніц тве. 4. Па се лі шча на Каў ка зе 
і ў Ся рэд няй Азіі. 5. Го рад на Гро дзен шчы не, не да-

лё ка ад яко га, у ма ёнт ку Ма лі, апош нія га ды жыў 
І. Гаш ке віч: тут ён вёў ме тэа ра ла гіч ныя на зі ран ні, 
тут у яго на ра дзіў ся сын Іо сіф; сён ня ў вёс цы Ма лі 
ўста ля ва ны тры ка мя ні-пом ні кі, пры све ча ныя І. Гаш-
ке ві чу (скульп тар Р.Гру ша)., у г. ... яму уста ноў ле ны 
бюст (скульп тар В. Януш ке віч), а ў гім на зіі го ра да 
ёсць пры све ча ны яму му зей. 6. Пры вя дзен не ў рух, 
у дзе ян не. 7. Тое, што і тэ зіс. 9. Ра ней пан ская гас-
па дар ка з комп лек сам бу дын каў. 11. Укла дзе ная 
су ма гро шай. 13. Наз ва кра і ны Япо нія ў да слоў ным 
пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву. 14. Част ка су шы, 
якая ўда ец ца ў мо ра; у Япон скім мо ры ёсць ..., на-
зва ны імем на ша га зем ля ка (па-ка рэй ску Ча сан-
ман). 17. Той, хто ня се пра грэс, ве ды, пе ра да выя 
ідэі; ім быў наш зям ляк, ура джэ нец Рэ чыц ка га па ве-
та (ця пер Свет ла гор скі ра ён) І.Гаш ке віч. 18. Га ра ў 
Япо ніі, сім вал Ра дзі мы япон цаў. 22. Ста лі ца ад ной з 
буй ных азі яц кіх кра ін, дзе І.Гаш ке віч у скла дзе Рус-
кай ду хоў най мі сіі пра быў 10 га доў. 23. Ко лер 2014 
го да — го да Ка ня (па ўсход не азі яц кім ка лен да ры). 
24. Дып ла ма тыч ны зва рот ура да ад ной дзяр жа вы да 
дру гой. 26. Ак цёр, які іг рае толь кі срод ка мі мі мі кі.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ. 
г. Дзяр жынск.

Па га ры зан та лі: 1. Ме даль. 2. «Па ла да». 6. Пакт. 
8. Ат лет. 10. Ха ка да тэ. 11. Ума. 12. Знак. 14. Зел-
ле. 15. Іван. 16. Лі да. 19. Сор га. 20. Анод. 21. Енк. 
22. Па сла нец. 25. На мёк. 27. Іе на. 28. Кі ма но. 29. 
ЮНЕС КА.

Па вер ты ка лі: 1. Маль дзіс. 3. Ата шэ. 4. Аул. 5. 
Аст ра вец. 6. Пуск. 7. Тэ за. 9. Фаль ва рак. 11. Укла-
дан не. 13. Сон ца. 14. За ліў. 17. Асвет нік. 18. Фу дзі-
я ма. 22. Пе кін. 23. Сі ні. 24. Но та. 26. Мім.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Вецер вандраванняў 
Іо сі фу Гаш ке ві чу, да след чы ку Япо ніі і Кі тая, дып ла ма ту, пер ша му кон су лу Ра сіі 

ў Япо ніі, мо ва знаў цу споўнілася 200 год. А што вы ведаеце пра славутага земляка?

На дум ку ар га ні за та раў фес ты ва-
лю ма ла дзёж ных твор чых іні цы-
я тыў «Час жыць!», які прай шоў 
у Ма ла дзеч не, анё лам мож на на-
зваць лю бо га ча ла ве ка, які кла-
по ціц ца пра та го, хто по бач з ім. 
Вы слу хае, ка лі на ду шы цяж ка, 
пра па нуе сваю да па мо гу і пры ме 
рэ аль ны ўдзел у спра вах ін ша-
га, ары гі наль на па він шуе ў дзень 
на ра джэн ня. Анёл зна чыць «кла-
пат лі вы», упэў не ны тут. А яшчэ 
гэ та той, хто не ба іц ца зай мац ца 
твор час цю і тым са мым змя няць 
на ва коль ны свет да леп ша га.

УПЕР ШЫ НЮ ПАД СА ФІ ТА МІ
Псі хо лаг, ка ар ды на тар фес ты-

ва лю «Час жыць!» Ма ры на ВА ЛАС-
КО ВІЧ рас ка за ла, што ідэя фес ты ва-
лю з'я ві ла ся яшчэ 6 га доў та му. Та ды 
яна пра ца ва ла ў му зыч ным ка ле джы 
імя Агін ска га і ў ма ла дзе чан скім лі цэі 
№7 (ця пер гім на зія №7), ла дзі ла клу бы 
дыя ло гу з пад лет кам. Да псі хо ла га час-
та пры хо дзі лі ма ла дыя лю дзі са сва і мі 
ўнут ра ны мі праб ле ма мі — ня шчас нае 
ка хан не, не па ра зу мен не з баць ка мі, 
ад сут насць сэн су жыц ця... Яна да па-
ма га ла ім зір нуць на праб ле му іна чай, 
уба чыць вый сце. Ад нак ча сам ма ла дых 
лю дзей пры хо дзі ла вель мі шмат, і бы-
ло на ват кры ху бо яз на: «Што з імі ўсі мі 
ра біць?..»

Пад лет кі пры но сі лі да Ма ры ны Ва-
лас ко віч і свае твор чыя ра бо ты — апа-
вя дан ні, вер шы — пра сі лі па чы таць, 
даць пэў ную ацэн ку. З ча сам на збі раў-
ся цэ лы стос до пі саў. Ад ной чы свой 
твор пры нес ла дзяў чы на і па кі ну ла 
яго на пра цоў ным ста ле. Паз ней сю ды 
ж прый шоў юнак са сва ім пы тан нем, 

уба чыў па кі ну ты ліс ток і пра чы таў яго. 
Ка лі Ма ры на Ва лас ко віч вяр ну ла ся, ён 
ска заў, што ўсё ўжо зра зу меў з та го 
тво ра, па дзя ка ваў і пай шоў. І тут жан-
чы на ўсвядоміла, што ў твор час ці ёсць 
вя ліз ны па тэн цы ял: са ма вы яў лен ня і па-
ка зу ўнут ра на га све ту, на тхнен ня ін шых 
лю дзей і ад ка зу на іх пы тан ні. Гэ та бы-
ло вель мі сме лым, але яна вы ра шы ла 
ар га ні за ваць цэ лы фес ты валь-кон курс 
твор час ці пад лет каў і мо ла дзі.

У пра гра ме бы лі са мыя роз ныя на-
мі на цыі: лі та ра ту ра, му зы ка, тэ атр, вы-
яў лен чае мас тац тва. Ся род па да дзе ных 
на кон курс ра бот вы бра лі пе ра мож цаў. 
Але прай граў шых тут дак лад на не бы-
ло. Хтось ці атры маў маг чы масць упер-
шы ню вы сту піць пе рад вя ліз най аў ды-
то ры яй. Ім ёны ін шых прос та агу чы лі, 
ад зна чы лі, і гэ та бы ло так са ма важ на. 
Ма ла дыя лю дзі змаг лі ўба чыць, што 
яны не бяз гуч ная част ка шэ ра га на тоў-
пу, што іх го лас вы раз на чу ец ца ся род 
ін шых. Маг чы масць па ве рыць у свае 
сі лы — вось са мае важ нае, што даў ім 
гэ ты фес ты валь. Тое ж бы ло і сё ле та.

КА ЛІ НА РА ДЖА ЮЦ ЦА ПЕС НІ
Рас па ча ло ся фес ты валь нае дзей-

ства фо та суш кай «Анё лы по бач». На 
пля цоў цы ля га рад ско га Па ла ца куль-
ту ры на доў гіх шну рах раз мяс ці лі фо-
та здым кі тых, ка го са мі аў та ры лі чаць 
анё ла мі. По бач раз гар ну ла ся ві до вішч-
ная пра гра ма клу ба бай ке раў, якія да 
та го ж уру чы лі па да рун кі дзе цям з са-
цы яль на га цэнт ра. Тут жа ад бы ваў ся 
тан ца валь ны флэш-моб, пра гра ма з 
удзе лам вя ліз ных анё лаў на ха ду лях, 
кон курс «Знай дзі дру гое кры ло». Да-
рэ чы, пас ля за кан чэн ня фо та суш кі 
зды мак, які спа да баў ся, мож на бы ло 
за браць са бе. Але аба вяз ко ва па тэ ле-

фа на ваць аў та ру (ну мар на ад ва рот ным 
ба ку вы явы) і ска заць, што вы вы бра лі 
ме на ві та яго твор...

Тых, хто не пры маў удзе лу ў кон курс-
ных на мі на цы ях, «Час жыць!» так са ма 
іс тот на на тхніў і даў кі ру нак да лей ша га 
ру ху. У сё лет няй пра гра ме фес ты ва лю 
бы лі май стар-кла сы: ак цёр скі пад наз-
вай «Да зво ліць са бе быць», мас тац кі 
«Дыя лог з су све там», фа та гра фіч ны 
«Ува га, лю дзі!». А так са ма май стар-
клас па рыт ма тэ ра піі «Рыт мы жыц ця» і 
ўрок ад біз нес-трэ не ра «Знай дзі сваю 
пра цу». Усе ах вот ныя змаг лі пры няць у 
іх удзел, зра зу ме ла, бяс плат на. Ін шыя 
ж ад пра ві лі ся на зі раць за кон кур сам 
гра фі ці, які пра во дзіў ся на бу дын ку 
элект ра ме ха ніч на га за во да, і так са ма 
атры ма лі сваю пор цыю на тхнен ня.

Уве ча ры ў лет нім ам фі тэ ат ры (га лоў-
най кан цэрт най пля цоў цы го ра да) быў 
зла джа ны вя лі кі кан цэрт. Яго хэд лай-
не ра мі ста лі бе ла рус кія маладзёжныя 
гур ты Martіn S і «Драз ды». Пад лет кі, 
якія пры сут ні ча лі тут, з не ве ра год най 
апан та нас цю, вя ліз ным на тоў пам (ча-
ла век 300!) ру шы лі да сцэ ны і ўвесь час 
вы сту пу гур тоў «ад ры ва лі ся» на поў ні-
цу. Даў но не да во дзі ла ся ба чыць та кой 
шчы рай ад да на сці гле да чоў! Вы ка наў-
цы ў за хап лен ні па чы на лі іг раць і спя-
ваць яшчэ больш ба дзё ра, а так са ма 
фа та гра фа вац ца са шмат лі кі мі сва і мі 
пры хіль ні ка мі.

Не менш каш тоў ным у ве ча ро вым кан-
цэр це быў вы ступ і ўдзель ні каў фес ты ва-
лю, якія ўпер шы ню вый шлі на га лоў ную 
сцэ ну го ра да. Са ліст ка гур та «Ма рыя 
Гаў ры лен ка і Band» па дзя лі ла ся з ка-
рэс пан дэн там «Звяз ды» сва і мі ўра жан-
ня мі ад вы ступ лен ня ў ам фі тэ ат ры:

— Са мы пер шы фес ты валь «Час 
жыць!» да па мог ад крыць ува мне гэ ту 

твор часць. Я та ды на пі са ла му зы ку на 
вер шы ўдзель ні цы кон кур су ў паэ тыч-
най на мі на цыі — і гэ та на тхні ла мя не ў 
да лей шым пі саць ужо свае пес ні. Сён ня, 
па раў ноў ва ю чы з ра ней шы мі вы сту па мі 
і на огул пес ня мі мі ну лых га доў, я ба чу, 
што вы рас ла ў пра фе сій ным пла не — 
дзя ку ю чы ме на ві та фес ты ва лю! Кож ны 
раз, вы хо дзя чы на сцэ ну, я пе ра жы ва ла 
прос та не рэ аль ныя эмо цыі! Фэст са-
праў ды на тхняе, на паў няе жыц цё яр кі мі 
фар ба мі, і ад гэ та га хо чац ца жыць!

ЗА МЕСТ ДО ПІН ГУ
Пас ля кан цэр та з ад ва рот на га бо ку 

ам фі тэ ат ра для мо ла дзі ла дзі ла ся дыс-
ка тэ ка. І тут, ня гле дзя чы на во сень скі 
хо лад, бы ло над звы чай го ра ча. Ста ла 
ві да воч на, што не ўсім ха пі ла мес ца на 
вя лі кай сцэ не, але ж ім так са ма ха це ла ся 
па ка заць ся бе. Дыс ка тэч ныя рыт мы раз-
ба ві ла мяс цо вае фа ер-шоу (хлоп цы, быц-
цам ва ду, пі лі га ру чыя вад ка сці, а пас ля з 
іх ро та вы ля та лі вя ліз ныя спо ла хі агню), 
свае ўмен ні пра дэ ман стра ваў і ка лек тыў 
брэйк-да нса. Хлоп цы-дыджэі так са ма 
«да ва лі жа ру». Толь кі ля ні вы не тан ца ваў 
у гэ ты ха лод ны во сень скі ве чар.

Пад лет кам і мо ла дзі па да ры лі са-
праўд нае свя та. Цэ лы дзень твор час ці 
і на тхнен ня. Вось яна, рэ аль ная аль тэр-
на ты ва ал ка го лю, спай сам, су іцы дам. 
Ка лі ты паў на вар тас на пра жы ва еш ха-
ця б адзін дзень, зні кае па трэ ба ў до пін-
гах. І ўсё дзя ку ю чы та му, што знай шлі ся 
анё лы, якія ар га ні за ва лі і зра бі лі гэ ты 
дзень асаб лі вым.

Бы лі лю дзі, якія вы пад ко ва тра пі лі 
на фес ты валь: прос та іш лі мі ма ходзь, 
ба чы лі, што ла дзіц ца неш та ці ка вае, 
да лу ча лі ся і атрым лі ва лі за да валь нен-
не. А пас ля яшчэ і ўпі ка лі ар га ні за та-
раў, што ма ла раз рэ кла ма ва лі та кую 
не ве ра год на ці ка вую дзею. Ад зна ча лі, 
што рас каз ва лі сва ім сяб рам і зна ё мым, 
ку ды тра пі лі, і тыя за ўва жа лі, што аба-
вяз ко ва так са ма прый шлі б, каб ве да лі 
ра ней.

Фес ты валь «Час жыць!» прой дзе і 
ў 2015 го дзе. Больш за тое, ён бу дзе 
ла дзіц ца цэ лых тры дні — з 15 па 17 
мая. Ка лі вы ма ла ды ча ла век, на ват 
не з Ма ла дзеч на, вар та ўжо пра дум-
ваць свае твор чыя ра бо ты, а пас ля на-
кі роў ваць за яў ку на ўдзел на ад рас, які 
мож на знай сці ў су по лцы фес ты ва лю 
«УКан так це» або на сай це mdk.by. Каб 
удзель ні чаць, не аба вяз ко ва быць ге-
ні ем, — трэ ба прос та да зво ліць са бе 
быць са бой.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Ма ла дзе чан скі ра ён

�

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!  ��

АНЁ ЛЫ ПО БАЧ
«І ад гэ та га хо чац ца жыць», — 

гавораць удзельнікі і госці творчага фестывалю моладзі

З на ды хо дзя чым!..
Мі ніс-

тэр ства 
су вя зі і 

ін фар ма-
ты за цыі 

Рэс пуб лі-
кі Бе ла-
русь, як 
заў сё ды 
за га дзя, 

на гад вае 
аб тым, 

што свя ты не за га ра мі. 
Дня мі ў аба ра чэн не вый-

шлі но выя 
паш то выя 

мар кі «З 
Но вым 

го дам!» і 
«З На ра-
джэн нем 

Хрыс-
то вым!» 
У дзень 
вы пус ку 
ў ад дзя-

лен ні су вя зі №1 ад бы ло ся 
спе цы яль нае га шэн не іх на 
кан вер це «Пер шы дзень».

Мас так Яў ге нія Бя до нік.

Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  ��


