
Яшчэ ў пят ні цу на пло шчы 

Ле ні на ві ра ва ла свя точ нае 

жыц цё, але га лоў най па дзе-

яй ста ла ад крыц цё фес ты-

ва лю «Вя нок друж бы» на 

вя лі кай сцэ не «Баб руйск-

Арэ ны». У юбі лей ным фэс-

це бра лі ўдзел 22 ка лек ты вы 

з 17 кра ін све ту. Упер шы ню 

сваю твор часць дэ ман стра-

ва лі ар тыс ты з Ар ген ці ны, Уз-

бе кі ста на і Ка рэі. Ві до ві шча 

не за быў нае — удзель ні кі 

фо ру ма з'яў ля юц ца нось бі-

та мі са ма быт ных на род ных 

спе ваў і тан цаў. Ра зы на чка 

гэ та га фес ты ва лю — тэ ат-

ра лі за ва нае шэс це ўсіх яго 

ўдзель ні каў.

У су бо ту 29 чэр ве ня гу-

лян ні на бы лі па тры я тыч нае 

ад цен не. Баб руйск ад зна чаў 

Дзень го ра да і сваё вы зва-

лен не ад ня мец ка-фа шысц-

кіх за хоп ні каў. Ра зам з жы-

ха ра мі шмат лі кія гос ці го ра да 

ўша на ва лі го нар во і наў-вы-

зва лі це ляў, ус кла лі квет-

кі да ме ма ры я ла па ву лі цы 

Мін скай. На пло шчы Ле ні на 

ад быў ся мі тынг і па рад во і наў 

Баб руй ска га гар ні зо на.

Сім ва ліч ным ста ла ад-

крыц цё алеі га ра доў. Як 

свед чаць ар га ні за та ры, гэ-

тай па дзеі па спры яў ме на ві-

та фэст «Вя нок друж бы».

— Фес ты валь з'яў ля ец-

ца брэн дам на ша га го ра да. 

Удзел у ім твор чых дэ ле-

га цый да зво лі ў ства рыць 

больш сяб роў скія ўза е ма ад-

но сі ны з на шы мі су се дзя мі. 

Ра сій скія га ра ды На ра-Фа-

мінск, Ула дзі мір і Кол пі на, 

а так са ма сла вац кі Пу хаў і 

ла тыш скі Даў гаў пілс ста лі 

га ра да мі-парт нё ра мі Баб-

руй ска, — ад зна чыў на-

чаль нік ад дзе ла куль ту ры 

Баб руй ска га гар вы кан ка-

ма Ва дзім ШЧЭР БІЧ.

Удзель ні кі «Вян ка друж-

бы» да лі свя точ ны кан цэрт 

на ад кры тай пля цоў цы на 

пло шчы Ле ні на, дзе бы-

лі ўша на ва ны най леп шыя 

прад стаў ні кі пра цоў ных ка-

лек ты ваў.

Як заў сё ды, шмат ста-

ноў чых эмо цый га ра джа нам 

і гас цям го ра да пры нес лі 

фес ты валь «За пра ша ем 

смач на ес ці!» з дэ гус та цы-

яй бе ла рус кіх страў і на-

вед ван не тэ ма тыч ных пля-

цо вак і го ра да май строў. На 

«Баб руйск-Арэ не» ад быў ся 

кан цэрт з удзе лам Іры ны 

Да ра фе е вай, Аляк санд ра 

Са ла ду хі, Ге ор гія Кал ду на і 

ін шых бе ла рус кіх ар тыс таў. 

Не ка то рых з іх мож на бы ло 

ўба чыць на ад кры тай пля-

цоў цы ў цэнт ры го ра да, дзе, 

пе рад тым як не ба рас кве-

ціў свя точ ны са лют у го нар 

Дня го ра да, так са ма ад быў-

ся вя лі кі кан цэрт. 

Да рэ чы, на на ступ ны 

дзень, у ня дзе лю, гу лян ні 

пра цяг ва лі ся. Ва ен на-гіс-

та рыч ныя клу бы дэ ман-

стра ва лі сцэ ны з па ход на га 

жыц ця, ураж ва ла сва і мі экс-

па на та мі вы стаў ка ва ен най 

тэх ні кі, за пра ша лі ма лень-

кіх гас цей дзі ця чыя пля цоў-

кі. У ра ё не вёс кі Ду ма ноў-

шчы на ад бы ло ся спар тыў-

нае шоу «Гон кі трак та роў», 

а аэ ра дром Сыч ка ва пра па-

ноў ваў ама та рам эк стры му 

за хап ляль ныя па лё ты над 

го ра дам. У гэ ты ж дзень да 

но вых су стрэч раз ві таў ся з 

жы ха ра мі го ра да і фес ты-

валь «Вя нок друж бы». Яго 

за ключ нае прад стаў лен не 

ад бы ло ся на са май вя лі кай 

сцэ не го ра да — «Баб руйск-

Арэ не».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та з сай та 

Баб руй ска га 

гар вы кан ка ма.
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1 ліпеня 2019 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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2 ЛІ ПЕ НЯ

1904 год — на ра дзіў ся Сяр гей 

Пі лі па віч Ва сіль еў, адзін 

з кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху на тэ-

ры то рыі Ба ра на віц кай воб лас ці ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, гас па дар чы 

кі раў нік. Удзель нік вы зва лен ня За ход-

няй Бе ла ру сі ў 1939 го дзе, у па чат ку Вя лі кай Ай чын-

най вай ны — аба ро ны Лі ды. У пар ты за нах са жніў ня 

1942-га, з каст рыч ні ка — ка ман дзір гру пы, на чаль нік 

шта ба атра да. З ве рас ня 1943 го да — на чаль нік шта ба 

пар ты зан скай бры га ды імя С. М. Кі ра ва, у ліс та па дзе 

1943-га — лі пе ні 1944-га — ка ман дзір гэ тай бры га ды. 

У 1944—1961 га дах — на са вец кай і гас па дар чай ра бо це. 

Па мёр у 1973 годзе.

1919 
год — на ра дзіў ся Іван Ар цё ма віч Се ры каў, 

бе ла рус кі ба лет май стар, за слу жа ны дзе яч 

куль ту ры Бе ла ру сі. З 1945 го да — са ліст Ан самб ля бе-

ла рус кай на род най пес ні і тан ца Бе ла рус кай фі лар мо ніі, 

ба лет май стар Ан самб ля пес ні і тан ца Бе ла рус кай ва ен най 

акру гі. З 1961 го да мас тац кі кі раў нік і ба лет май стар Ві-

цеб ска га на род на га ан самб ля пес ні і тан ца «Ма ла досць». 

Ства раў па ста ноў кі ў Дзяр жаў ным ан самб лі тан ца Бе ла-

ру сі і Дзяр жаў ным ака дэ міч ным на род ным хо ры Бе ла ру сі. 

Па мёр у 1997 го дзе.

1929 
год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Ся мё на віч Ка-

ха но віч, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не энер ге-

ты кі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны вы на-

ход нік Бе ла ру сі. У 1953 го дзе скон чыў БПІ, пра ца ваў у ім. 

З 1958-га — у Ін сты ту це цеп ла- і ма са аб ме ну АН Бе ла ру сі, 

з 1964-га — за гад чык ла ба ра то рыі Бе ла рус ка га фі лі яла 

Энер ге тыч на га ін сты ту та имя Г. М. Кржы жа ноў ска га, з 

1981-га — за гад чык ка фед ры Бе ла рус кай по лі тэх ніч най 

ака дэ міі. Аў тар на ву ко вых ра бот па пы тан нях рас пра цоў-

кі і ўка ра нен ня аў та ма ты за ва ных ін фар ма цый на-вы мя-

раль ных сіс тэм улі ку і кант ро лю элект рыч най і цеп ла вой 

энер гіі. Па мёр у 1992 го дзе.

1939 год — на ра дзіў ся Ле а нід Пят ро віч Іваш-

коў, бе ла рус кі спя вак, пе да гог, за слу жа-

ны ар тыст Бе ла ру сі, кан ды дат 

мас тацтва знаў ства, пра фе сар. 

Вы кла даў у Бе ла рус кай ака дэ-

міі му зы кі. Вы кон ваў пар тыі кла-

січ на га і су час на га рэ пер ту а ру ў 

Дзяр жаў ным тэ ат ры опе ры і ба ле-

та Бе ла ру сі, опер най сту дыі кан-

сер ва то рыі, у на род най опер най 

сту дыі Па ла ца куль ту ры Бел са ўпра фа. У 1970—1980-я га-

ды — адзін з вя ду чых вы ка наў цаў буй ных ва каль на-сім-

фа ніч ных тво раў, пер шы вы ка наў ца мно гіх ка мер ных 

ва каль ных тво раў і пар тый тэ на ра ў ара то ры ях і кан та тах 

бе ла рус кіх кам па зі та раў. Аў тар ар ты ку лаў пра бе ла рус кіх 

опер ных спе ва коў, па гіс то рыі му зыч най куль ту ры Бе ла-

ру сі. Па мёр у 2012 го дзе.

1714 
год — на ра дзіў ся Крыс таф 

Ві лі бальд Глюк, ня мец кі 

кам па зі тар, адзін з рэ фар ма та раў опе ры 

XVІІІ ста год дзя. Па мёр у 1787 го дзе.

1839 
год — на ра дзіў ся Кан-

стан цін Яго ра віч Ма коў-

скі, рус кі мас так-пе ра соў нік. Аў тар жан ра вых кар цін «Дзе-

ці, якія бя гуць ад на валь ні цы», «Смерць Іва на Гроз на га», 

«Дэ ман і Та ма ра» і ін шых.

1879 
год — у Ва ро не жы па чаў ся з'езд пар тыі 

«Зям ля і во ля», дзе ад быў ся рас кол па між 

ва ра гу ю чы мі плы ня мі па пы тан ні аб па лі тыч ным тэ ро ры, 

у пры ват нас ці аб ца ра за бой стве. У вы ні ку пас ля бы лі 

ўтво ра ны дзве но выя пар тыі: «Чор ны пе ра дзел», якая 

за ста ла ся вер най по гля дам на род ніц тва і ад маў ля ла не-

аб ход насць па лі тыч най ба раць бы (уклю ча ю чы тэ рор), 

але пры зна ва ла важ насць са цы я ліс тыч най пра па ган ды, 

і «На род ная во ля», га лоў ны ўпор дзей нас ці якой быў 

на кі ра ва ны на ар га ні за цыю тай ных та ва рыст ваў і тэ рор 

су праць са ма дзяр жаўя.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Варлама, Засімы, 
Івана.

К. Карыны, Марыі, Пятра, 
Урбана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.42 21.44 17.02

Вi цебск — 4.24 21.42 17.18

Ма гi лёў — 4.32 21.34 17.02

Го мель — 4.38 21.22 16.44

Гродна — 4.59 21.58 16.59

Брэст — 5.09 21.49 16.40

Месяц
Маладзік у 22.16.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
Я вель мі ха цеў бы, каб 

мая жон ка пра ца ва ла ў якой-

не будзь сак рэт най служ бе. 

Та ды яна не ме ла бы пра ва 

рас каз ваць мне ўсё, што ў іх 

бы ло сён ня на ра бо це.

— Яна змя ні ла ну мар 

тэ ле фо на, за бла ка ва ла 

яго ва ўсіх са цы яль ных 

сет ках, змя ні ла ад рас, зра-

бі ла ўсё, каб ён не змог яе 

больш знай сці...

— А ён?

— А ён і не шу каў...

У ма ёй ма ла до сці люс-

тэр кі ра бі лі больш якас на!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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— Муж хацеў правесці адпачынак у гарах, — Муж хацеў правесці адпачынак у гарах, 
а я на моры... Але мы знайшлі кампраміс.а я на моры... Але мы знайшлі кампраміс.

Кан цэр ты, шэс це, 
вы стаў кі-про да жы...

У апош нія тры дні чэр ве ня 
Баб руйск пе ра тва рыў ся ў го рад-свя та

Гараджа не гуч на, ве се ла і, як заў сё ды, з раз ма хам ад-

зна ча лі ад на ча со ва не каль кі па дзей — 75-ю га да ві ну 

вы зва лен ня Баб руй ска ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп-

ні каў, Дзень го ра да, Дзень мо ла дзі і XV між на род ны 

фес ты валь на род най твор час ці «Вя нок друж бы».


