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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.57 20.21 14.24
Вi цебск — 5.43 20.14 14.31
Ма гi лёў — 5.47 20.11 14.24
Го мель — 5.47 20.04 14.17
Гродна — 6.12 20.36 14.24
Брэст    — 6.17 20.32 14.15

Iмянiны
Пр. Акуліны, Гаўрылы, Георгія, 
Данілы.
К. Агнешкі, Амаліі, Тэадора, 
Часлава, Шымана.

ЗАЎТРАМесяц
Першая квадра 14.04—21.04.
Месяц у сузор’і Шаляў.

— Ся мён! Тэр мі но ва пра чы най ся!
— Ган нач ка, тры га дзі ны но чы, што 

зда ры ла ся?
— Га ла ва пе ра ста ла балець!

Ча сам да ма ёй дач кі пры хо дзяць у 
гос ці яе ад на клас ні кі. Ка жуць, па гу ляць 
на пры стаў цы. Як кож ны баць ка, я, вя-
до ма, кры ху нер ву ю ся: са мі ра зу ме е це, 
ім па 13, гар мо ны, мо гуць і пры стаў ку 
мне зла маць.

Цяж ка ра біць біз нес ад на му.
Бух гал тар — ты.
Пры бі раль шчык — ты.
Пра да вец — ты.
Груз чык, які за піў і не вый шаў на пра цу, 

пад ста віў шы ўсю кам па нію, — ты.
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20 КРА СА ВІ КА
Між на род ны дзень сак ра та ра. Гэ тае пра-

фе сій нае свя та па ча лі ад зна чаць у ЗША з 
1952 го да; з та го ча су яно што год ад зна ча-
ец ца ў рам ках тра ды цый на га Тыд ня пра фе-
сій ных ад мі ніст ра цый ных ра бот ні каў у се ра ду 
апош ня га поў на га тыд ня кра са ві ка.

1776 год — 240 га доў та му на ра дзіў ся 
Ва сіль Іва на віч Зра жэў скі, бе ла-

рус кі ар хі тэк тар. Прад стаў нік кла сі цыз му. У 
1805—1812 га дах пра ца ваў у Ма гі лё ве гу берн-
скім ар хі тэк та рам. Аў тар пра ек таў у Ма гі лё ве: 
аст ро га і до ма для рэк та ра і прэ фек та, му ра-
ва ных цэрк ваў, Тра ец ка га са бо ра ў Мсці сла ве. 
Па мёр у 1837 го дзе.

1784 год — у ня свіж скім тэ ат ры Ра дзі-
ві лаў па стаў ле на ка міч ная опе ра 

«Агат ка, або Пры езд па на» (кам па зі тар Ян Го-
ланд, аў тар ліб рэ та Ма цей Ра дзі віл), пер шы 
вя до мы ары гі наль ны му зыч на-сцэ ніч ны твор, 
на пі са ны і па стаў ле ны ў Бе ла ру сі. Опе ра ство-
ра на спе цы яль на да пры ез ду ў Ня свіж ка ра ля 
Ста ні сла ва Аў гус та Па ня тоў ска га.

1927 год — на ра дзіў ся Па вел Ба ры са віч 
Лус пя ка еў, са вец кі ак цёр тэ ат ра і 

кі но. Яго баць ка быў па хо джан нем з на хі чэ ван-
скіх ар мян, ма ці — да нская ка зач ка. У па чат ку 
1940-х Па вел па сту піў у Лу ган скае ра мес нае 

ву чы лі шча, пра ца ваў сле са рам. Не ўза ба ве 
грым ну ла Вя лі кая Ай чын ная вай на. Пят нац ца-
ці га до вым пад лет кам ён тра піў у адзін з пар-
ты зан скіх атра даў, удзель ні чаў у ба я вых апе-
ра цы ях у скла дзе пар ты зан скай раз ведг ру пы. 
Пад час ад на го з ба ёў быў па ра не ны. Пас ля 
вы зда раў лен ня пры зна ча ны на служ бу ў штаб 
пар ты зан ска га ру ху 3-га Укра ін ска га фрон ту. 
Ле там 1946 го да Лус пя ка еў пры ехаў у Маск ву і 
па даў да ку мен ты ў тэ ат раль нае ву чы лі шча імя 
М.С. Шчэп кі на. Па спя хо ва яго скон чыў і з'е хаў 
пра ца ваць у тбі ліс кі тэ атр імя А. Гры ба е да ва. 
Тут Лус пя ка еў па пра ве лі чыў ся ад ным з са мых 
пры кмет ных ак цё раў. Сла ва пра яго да сяг ну ла 
ву шэй кі не ма та гра фіс таў, і ў 1954-1955 го дзе 
яму па сту пі лі ад ра зу дзве пра па но вы з кі на-
сту дыі «Гру зія-фільм» зняц ца ў кі но. Ак цёр 
па га дзіў ся. Так па чаў ся яго кі не ма та гра фіч ны 
лёс. Хоць у кі но ён сыг раў ня шмат ро ляў, яго 
ма гут ны тэм пе ра мент і ак цёр скі та лент не па-
кі ну лі гле да ча абы яка вым: ак цёр ар га ніч ны і 
пе ра ка наў чы ва ўсіх сва іх воб ра зах. Ён зняў ся ў 
кар ці нах «Бал тый скае не ба» (1961), «Рэс пуб лі-
ка ШКІД» (1966), «Тры таў сту ны» (1966). Усе на-
род ную вя до масць і лю боў міль ё наў гле да чоў (а 
так са ма Дзяр жаў ную прэ мію Ра сіі па смя рот на) 
пры нес ла ак цё ру ад на з апош ніх яго кі на ро ляў, 
якая ўваб ра ла ў ся бе ўсе най леп шыя якас ці 
ге ро яў Лус пя ка е ва, — мыт нік Па вел Ве ра шча-
гін у ле ген дар ным філь ме Ула дзі мі ра Ма ты ля 
«Бе лае сон ца пус ты ні» (1970). Пас ля ён па чаў 
зды мац ца ў ро лі Ві лі Стар ка ў тэ ле філь ме «Уся 
ка ра леў ская раць» у Мі ха і ла Ка за ко ва, але 
17 кра са ві ка 1970 го да та ле на ві та га ар тыс та 
Паў ла Ба ры са ві ча Лус пя ка е ва не ста ла.

Ян ка СІ ПА КОЎ, па эт, пісь мен нік:

«Мі тус ня — ша шаль для твор час ці».
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На ву лі цы кры ху больш за 
дзе сяць гра ду саў цяп ла, але 
пе ра но сіць ад крыц цё куль та вай 
пля цоў кі ні хто не збі ра ец ца: гэ-
тай па дзеі ча ка юць з не цяр пен-
нем. За паў га дзі ны да стар ту 
но ва га се зо ну мы су стрэ лі ся з 
на чаль ні кам сек та ра куль тур-
на-ма са вай і спар тыў най ра-
бо ты Мінск зе лян бу да Лі дзі яй 
ВЕЖ НА ВЕЦ.

«ХТО ПЛА ЦІЦЬ, 
ТОЙ І ЗА КАЗ ВАЕ 
МУ ЗЫ КУ»

— Тут му зы ка па ча ла яшчэ 
ўчо ра гу чаць: гэ та мы апа ра-
ту ру на ладж ва лі, за зі му яна 
тро хі ад сы рэ ла, — усмі ха ец-
ца Лі дзія Ге ор гі еў на. — А так 
мес ца цал кам га то ва пры няць 
пер шых на вед валь ні каў, ні я кіх 
іс тот ных но ва ўвя дзен няў ня ма. 
На ват ца на за ста ла ся ра ней-
шай — 15 ты сяч руб лёў. У нас 
ёсць тры ва лы кас цяк ама та раў 
тан цаў, якія пры хо дзяць на ве-
ча ры ны ўвесь час, з го да ў год. 
Ся род іх вы лу ча ец ца не каль-
кі ак ты віс таў, так зва ны го лас 
на ро да, з імі мы ра ім ся па ўсіх 
клю ча вых пы тан нях. Гэ та яны 
ска за лі, што, ка лі кошт бу дзе 
больш чым 20 ты сяч, на тан-
цы ні хто не пой дзе. А ў нас та кі 
прын цып ра бо ты: «Хто пла ціць, 
той і за каз вае му зы ку». Ва ўсіх 
сэн сах гэ та га вы ра зу.

Тым ча сам за «пе ры мет рам» 
ужо збі ра юц ца пер шыя гос ці 
танц пля цоў кі. Ад мет ная ры са 
ста рэй ша га па ка лен ня — па-
вы ша ны ўзро вень ад каз нас ці. 
На ват на дыс ка тэ ку мно гія пры-
хо дзяць за га дзя, каб у спа кой-
най аб ста ноў цы па спець на быць 
квіт кі. Па ад ным за хо дзіць са ро-
ме юц ца, ча ка юць ка го-не будзь 
з сяб роў для ўпэў не нас ці. За 
15 хві лін да пры зна ча на га ча су 
збі ра ец ца больш за 20 ча ла век, 
з ка ло нак па чы нае гу чаць го лас 
«лю бім ца ўсіх жан чын» — се зон 
мож на лі чыць афі цый на ад кры-
тым.

— У нас іс нуе вус ная да моў-
ле насць, што дыс ка тэ ку мы пра-
во дзім, ка лі збя рэц ца не менш 
за 10 ча ла век, — рас каз вае 
Лі дзія Ге ор гі еў на. — Але та кія 
пы тан ні ўзні ка юць толь кі поз няй 
во сен ню, мы звы чай на пра цу ем 
да 7 ліс та па да. Ка лі доб рае на-
двор'е, то па су бо тах на тан цы 
пры хо дзіць па 300, а па ня дзе лях 

па 400 ча ла век. Уво гу ле, чым 
менш лю дзей на пля цоў цы, тым 
больш ска ва ны мі яны ся бе ад чу-
ва юць. Не аб ход на пад трым ка, 
энер ге ты ка на тоў пу!..

«НАМ АД НОЙ 
ДЫС КА ТЭ КІ МА ЛА»

Пля цоў ка хут ка за паў ня ец ца 
людзь мі. Ужо а па ло ве пя тай на 
дыс ка тэ цы ка ля сот ні ча ла век. 
Муж чы ны, якіх знач на менш, з 
кам фор там улад коў ва юц ца на 
ла вач ках, рас стаў ле ных уз доўж 
ага ро джы, і ад туль на зі ра юць за 
ўсё больш ак тыў ны мі тан ца мі. 
Жан чы ны ўтва ра юць не вя лі кія 

ко лы: у некаторых свае ўстой лі-
выя кам па ніі. Мно гія шу ка юць, 
дзе пры стро іць су мач ку, якая пе-
ра шка джае ра біць пры го жыя па. 
З-за пра ха лод на га на двор'я час-
цей гу чаць хут кія кам па зі цыі.

— Звы чай на ў нас та кі па ра-
дак: 3 хут кія ме ло дыі, 1—2 — 
па воль ныя. Нель га за бы ваць 
аб уз рос це. Але я ха чу ад зна-
чыць, што пуб лі ка ама ла дзі ла-
ся. У нас ёсць умоў ныя рам кі 
45+, але зра зу ме ла, што лю дзі 
та ко га ма ла до га ўзрос ту — гэ-
та не асноў ная мэ та вая аў ды-
то рыя. Пе ра важ на пры хо дзяць 
тыя, ка му за 60. Шмат ста ла, 
як мы іх на зы ва ем, ма ла дых 
пен сі я не раў: лю дзей, якія толь-
кі раз ві та лі ся з пра цай і па куль 
не мо гуць знай сці сваё мес ца ў 
но вым укла дзе жыц ця.

Мой по зірк пры цяг ва юць дзве 
жан чы ны, пры бра ныя ў свя точ-
ныя кас цю мы, з вя чэр ні мі пры-
чос ка мі і яр кім ма кі я жам: яны 

па спя ва юць не толь кі тан ца ваць, 
але і ве се ла аб мяр коў ваць усё 
ва кол.

— Ча му не ад ка заць на не-
каль кі пы тан няў? Вя до ма, мо-
жам, — з ра дас цю ад клі ка ец ца 
Ва лян ці на Фё да раў на. — Я на 
тан цы па ча ла ха дзіць у 2009 
го дзе. Спа чат ку не ха це ла іс ці, 
мя не мае дзяў ча ты вы цяг ну лі. 
Ну як дзяў ча ты — сяб роў кі (усмі-
ха ец ца). — А по тым са праў ды 
за ха пі ла ся. Я па куль пра цяг ваю 
пра ца ваць, а гэ та вель мі доб-
ры спо саб рас сла біц ца пас ля 
цяж ка га тыд ня. Та кі за рад ба-
дзё рас ці!

— Мы пас ля збі ра ем ся яшчэ 
на тан цы ў ДК Трак тар на га за во-
да, там яны паз ней па чы на юц ца. 
Але ў пар ку, на све жым па вет-
ры, на шмат пры ем ней, — да дае 
Ва лян ці на Паў лаў на. — Та му мы 
і прый шлі ўжо сён ня, вель мі ча-
ка лі па чат ку се зо на. Мы і заўт ра 
на ве да ем ся, але ў па шы ра ным 

скла дзе. У ня дзе лю мно гія спе-
цы яль на ра ней з ле ці шчаў вяр-
та юц ца, каб на тан цы па спець, 
та му на ро ду проць ма. Мы шмат 
з кім ужо тут пе ра зна ё мі лі ся, а 
па вы гля дзе дык амаль усіх ве-
да ем.

ТАН ЦЫ ЯК ТЭ РА ПІЯ
Па куль жыц ця ра дас ныя сяб-

роў кі дзе ляц ца ўра жан ня мі, да 
мя не не за ўваж на па ды хо дзіць 
муж чы на:

— Сфа та гра фуй це мя не, ка-
лі лас ка, з ма ёй парт нёр шай. 
Нель га ўпус ціць шанц мець 
фо та зды мак з та кой шы коў най 
жан чы най. Я ні чо га рас каз ваць 
не бу ду, вы лепш яе гіс то рыю 
па слу хай це.

Люд мі ла Мі хай лаў на па чы-
нае рас каз ваць: «Я вель мі ра на 
ста ла ўда вой. Страш на па ду-
маць — на та кія тан цы ха джу 
больш за 20 га доў! Тут і са сва ім 
ка ва ле рам па зна ё мі ла ся, — ка-
жа яна, з пя шчо тай гле дзя чы на 
парт нё ра. — А не каль кі га доў 
та му я пе ра жы ла са мую страш-
ную хва ро бу. І тан цы са праў ды 
да па маг лі мне яе пе ра адо лець. 
За мест та го, каб ля жаць до ма і 
стаг наць, я іш ла сю ды, каб па-
быць ся род лю дзей, у якіх та кое 
моц нае жа дан не жыць».

Я не па спя ваю ўра зіц ца гэ-
тай дзіў най гіс то ры яй, як па гу та-
рыць са мной імк нец ца на ступ ны 
ча ла век.

— У вас жа як у жур на ліс та, 
на пэў на, ёсць уплыў: па га ва-
ры це з ар га ні за та ра мі на конт 
му зы кі. Ад ны і тыя ж пес ні кож-

ны год, а мы хо чам су час ныя! 
Няўжо так скла да на ўклю чыць 
тое, што гу чыць хоць бы па ра-
дыё? Я прос та па тра бую аб наў-
лен ня рэ пер ту а ру! — абу ра ец ца 
Та і сія Дзміт ры еў на.

Не каль кі ча ла век пры слу хоў-
ва юц ца да на шай раз мо вы: «І 
пра пля цоў ку ска жы! Ка лі ўжо 
вер нуць нам ста рую?»

ЧА КА ЕМ СПАТ КАН НЯ 
З «СУ СТРЭ ЧАЙ»

Каб ра за брац ца з гэ ты мі пы-
тан ня мі, я зноў звяр та ю ся да Лі-
дзіі Веж на вец:

— Му зы ка ў нас аб наў ля ец ца 
кож ны год, — тлу ма чыць яна. — 
Ёсць пэў ная коль касць пе сень, 
якія час та паў та ра юц ца, але гэ-
та та му, што яны лю бі мыя. Да рэ-
чы, за ка заць ад ну пес ню ра зам 
з він ша ван нем каш туе 5 ты сяч. 
Мы не як па спра ба ва лі за пра сіць 
ду ха вы ар кестр вель мі вы со ка га 
ўзроў ню, але пос пе ху гэ та іні цы-
я ты ва не ме ла. На свя ты (1 Мая, 
9 Мая) у нас пра хо дзяць тэ ма-
тыч ныя бяс плат ныя ве ча ры ны. 
На прык лад, на Дзень Пе ра мо гі 
мы ста ра ем ся ўклю чыць у пра-
гра му больш ва ен ных пе сень, 
валь саў. Але ў цэ лым акра мя 
свят та кі фар мат не за па тра ба-
ва ны. На шы на вед валь ні кі так і 
га во раць: мы хо чам дыс ка тэ ку!

Што да ты чыц ца са мой танц пля-
цоў кі, то, са праў ды, яе па ме ру не 
ха пае, каб з кам фор там змяс ціць 
усіх ах вот ных. Да нас на тан цы лю-
дзі пры яз джа юць з уся го го ра да і 
на ват з Мінск ага ра ё на. На тэ ры-
то рыі пар ка Ча люс кін цаў так са ма 
зна хо дзіц ца пля цоў ка «Су стрэ-
ча», якая па куль за чы не на на рэ-
кан струк цыю. Са праў ды, не каль кі 
га доў ра бо ты на ёй не вя лі ся, але 
ця пер з бюд жэ ту вы дзе ле ны срод-
кі на яе ад наў лен не. Усе па жа дан-
ні на вед валь ні каў па маг чы мас ці 
бу дуць улі ча ны. У пер шую чар гу, 
гэ та да ты чыц ца зме ны на сці лу, па-
шы рэн ня ку па лу і ўста наў лен ня не-

праз рыс тай ага ро джы. Ад крыц цё 
аб ноў ле най пля цоў кі за пла на ва на 
на на ступ ны год.

А па куль ні дрэн нае на двор'е, 
ні вя лі кі на тоўп, ні да куч лі вая му-
зы ка не ад пуж ва юць энер гіч ных 
і праг ных да ўра жан няў лю дзей, 
якіх на ват язык не па ва роч ва ец-
ца на зваць ста ры мі.

Да р'я КАС КО.

Вяс ной мы ак тыў на на бы ва-
ем ра са ду, са джан цы дрэў, 
кус тоў, кве так. Вель мі хо-
чац ца, каб на шы рас лі ны 
доб ра пры жы лі ся, як ма га 
менш хва рэ лі і хут чэй пры-
нес лі ўра джай.

Але ка ра нё вая сіс тэ ма пры 
пе ра са дцы ўсё ж та кі па ку туе, бо 
вы коп ва ю чы рас лі ны, як бы мы ні 
ста ра лі ся ўсё зра біць аку рат на, 
да лі кат ныя ма лень кія то нень кія 
ка рэнь чы кі па шкодж ва юц ца, а ў 
пе ры яд транс пар ці роў кі і па сад кі 
пад сы ха юць. Рас лі на рас хо дуе 
шмат сіл для пры жы ван ня. Каб 
да па маг чы ёй у гэ тым цяж кім 
пра цэ се, мы мо жам пры га та ваць 
па жыў ны гель для аб ва лак ван-
ня ка ра нё вай сіс тэ мы. Што гэ та 
дае? Гель па кры вае ўсе ка ра ні і 
за хоў вае па жыў ную віль гаць да 
10-14 дзён, а гэ та га пе ры я ду як 

пра ві ла да стат ко ва, каб рас лі на 
пры жы ла ся і па ча ла ўтва раць 
ма ла дыя ка рэнь чы кі.

Пры га та ваць па жыў ны гель 
да во лі прос та. Для гэ та га нам 
спат рэ біц ца 10 г са до ва га гід-
ра ге лю (дроб ная фрак цыя), 
1000—1200 мл ха лод най ва ды, 
2 каў пач кі гу ма ту.

У ёміс тасць на лі ва ем 1 літр 
ва ды, да да ём ту ды 2 каў пач кі 
вад ка га гу ма ту.

Па сту по ва, пры бес пе ра пын-
ным па меш ван ні на сы па ем гід ра-
гель, ро бім гэ та так, як быц цам 
ва рым ман ную ка шу.

Раз меш ва ем да ад на стай най 
кан сіс тэн цыі і па кі да ем на 15-20 
хві лін для поў на га на бра кан ня ге-
лю. Ка лі гель стаў вель мі гус ты, 
раз во дзім яго ва дой. У роз ных 
вы твор цаў роз ны гель, та му ва ду 
рэ гу лю ем. Гель па ві нен быць не 

за над та вад кі, але і не ка мя ка мі, 
з ка ра нё вай сіс тэ мы не па ві нен 
сця каць, а тры мац ца на ка рэнь-
чы ках.

Ка лі рас лі на бы ла ў гарш ку, 
на прык лад ра са да, аку рат на вы-
ма ем аб ві ты ка ра ня мі зем ля ны 
ка мяк, апус ка ем на не каль кі се-
кунд у гель і вы са джва ем на па-
ста ян нае мес ца. Ка лі рас лі на без 
зем ля но га ка мя ка, то так са ма 
апус ка ем ка ра ні ў гель, вы ма ем 
і вы са джва ем рас лі ну ў грунт.

Важ на! Вы ка рыс тоў ва ю чы па-
жыў ны гель, па лі ва ем мы гэ так 
жа, як і без яго. Гель уся го толь кі 
да па ма гае рас лі нам пры жыц ца 
на но вым мес цы, але пры не да-
стат ко вым па лі ван ні ні адзін гель 
не ўра туе рас лі ну ад гі бе лі.

У апош нія га ды на двор'е вель мі не прад ка-
заль нае, та му тэр мі ны сяў бы куль тур ных 
рас лін лепш за ўсё спраў джваць па са мой 
пры ро дзе.

Па ча так вяс ны для ага род ні ка — дзень, ка лі 
за цві це пад бел. Ад гэ та га дня ў даў ні ну і ад ліч ва лі 
час для па чат ку вяс но вых ра бот:

— на 11-ты дзень бя лі лі дрэ вы, рых лі лі зям лю, згра-
ба лі ліс то ту, са джа лі са джан цы фрук то вых дрэў;

— на 14-ты дзень па чы на лі араць зям лю і рых-
та ваць град кі;

— на 23-ці дзень мож на бы ло са джаць ран нюю 
га род ні ну: цы бу лю, бу ра кі, рэ пу, пят руш ку, морк ву, 
га рох, ра дыс ку, рэ дзьку;

праз 30 дзён са джа лі ран нюю буль бу.
Але ка лі пад бел за цві таў да Даб ра ве шчан ня 

(7 кра са ві ка), то па сад ку буль бы ад кла да лі да цві-
цен ня ча ром хі.

На огул, для буль бы іс нуе сваё, пра ве ра нае 
ста год дзя мі пра ві ла: яе са джа юць не ра ней, чым 
рас пус цяц ца ліс ты на бя ро зе, але не паз ней, чым 
за цві це ча ром ха.

Іс ну юць і ін шыя пры род ныя пад каз кі ага род ні кам.

• Як толь кі па кры ва ец ца пух на ты мі су квец ця мі 
ля шчы на, мож на па чы наць се яць у ад кры ты грунт. 
Ра дыс ка і шпі нат — са мыя пры дат ныя для гэ та га 
ча су куль ту ры. Цві цен не фар зі цыі і фі я лак ка жа пра 
тое, што на стаў час для па се ву морк вы і пят руш кі.

• З'яў лен не пух на тых ка мяч коў вяр бы і квіт не-
ю чых на рцы саў азна ча е, што час се яць са ла ту, 
ран нюю рэ дзьку, ка пус ту. А праз не каль кі дзён 
мож на са джаць га рох і бу ра кі.

• Як толь кі рас пус ці лі ся ліс точ кі ў ду ба, зна чыць 
за ма раз каў больш не бу дзе і на стаў час для па се ву 
цеп ла лю бі вых куль тур: фа со лі, ка бач коў, агур коў, 
гар бу зо вых.

• За цві лі ра бі на і бэз — мож на сме ла вы са-
джваць ра са ду па мі до раў, пер цаў, бак ла жа наў, 
фі за лі су.

«Усё для ця бе», або Як за паль ва юць 
«тыя, ка му за...» ПА ЖЫЎ НЫ ГЕЛЬ ПА ЖЫЎ НЫ ГЕЛЬ 

ДЛЯ СА ДЖАН ЦАЎДЛЯ СА ДЖАН ЦАЎ

ЧАС ПАД КА ЖА ПРЫ РО ДАЧАС ПАД КА ЖА ПРЫ РО ДА

Іс нуе стэ рэа тып, што ад пач нуў шых за зі му пен сі я не раў 
увес ну ці ка віць толь кі ага род. А вось для іх са міх ся рэ дзі на 
кра са ві ка — гэ та га ра чая па ра па чат ку не толь кі дач на га се-
зо ну, але і тан ца валь на га. У ста ліч ным пар ку Ча люс кін цаў 
ад на ві ла пра цу адзі ная ў горадзе ад кры тая танц пля цоў ка 
для ста лых лю дзей.

Лі дзія ВЕЖ НА ВЕЦ.

Люд мі лу Мі хай лаў ну вы ле чы лі тан цы.

Якія на шы га ды́?!

На па чат ку лет ніх ка ні кул 
упер шы ню ў Бе ла ру сі ад бу-
дзец ца ад кры ты даб ра чын ны 
фес ты валь-кон курс дзі ця чай 
і юнац кай твор час ці «Мір ны 
фэст у Мір скім за мку». Ар-
га ні за та ра мі ме ра пры ем-
ства вы сту пі лі мяс цо выя 
прад пры маль ні кі — гас па-
да ры аг ра ся дзі бы «Мір ная», 
іні цы я ты ву якіх пад тры ма лі 
Мі ніс тэр ства куль ту ры, Ка-
рэ ліц кі рай вы кан кам, му зей 
зам ка ва га комп лек су «Мір», 
а так са ма ту рыс тыч ная кам-
па нія «На ва гру дак-тур».

Да ўдзе лу ў кон курс най част цы пра-
гра мы за пра ша юц ца юныя ар тыс ты да 
25 га доў і ка лек ты вы як з на шай кра і-
ны, так і з кра ін бліз ка га за меж жа. Твор-
чае спа бор ніц тва па між імі прой дзе па 
не каль кіх на мі на цы ях: ха рэа гра фіч ны 
жанр, ва каль ны жанр, ін стру мен таль-
ная му зы ка, фальк лор на-эт на гра фіч ны 
жанр, тэ ат раль ны жанр, цыр ка вы жанр, 

бар даў ская пес ня. Для ацэн кі здоль нас-
цяў удзель ні каў за про ша на між на род нае 
жу ры, у склад яко га ўвай шлі, на прык-
лад, ды ры жор і му зыч ны пе да гог Воль га 
Фё да ра ва, кам па зі тар Ле а нід Аг ра но віч, 
тэ ат раль ны рэ жы сёр з Санкт-Пе цяр бур га 
Люд мі ла Ба яў чук і ін шыя.

Да сы лаць за яў кі на ўдзел у кон кур се трэ-
ба на элект рон ны ад рас mіrny-fest@maіl.ru, 
апош ні дзень пры ёму за явак — 15 мая. 

Акра мя та го, па зна ё міц ца больш 
пад ра бяз на з кон курс ным па ла-
жэн нем, пра гра май ме ра пры ем-
ства і за даць пы тан ні ар га ні за та-
рам мож на ў афі цый ных гру пах 
у са цы яль ных сет ках: vk.com/
mіrny_fest ці facebook.com/
mіrnyfest. Сам жа фес ты валь ад-
бу дзец ца з 3 па 5 чэр ве ня і прой-
дзе як у сце нах Мір ска га зам ка, 
так і за яго ме жа мі — на сцэ нах 
лет ня га ам фі тэ ат ра ў Мі ры і ра ён-
на га цэнт ра куль ту ры і на род най 
твор час ці ў Ка рэ лі чах, на пля цоў-
цы пад ад кры тым не бам ў аг ра ся-
дзі бе «Мір ная».

Як ад зна чы лі ар га ні за та ры, 
«Мір ны фэст у Мір скім за мку» — гэ та не 
толь кі пад трым ка та ле на ві тых дзя цей і 
мо ла дзі, але і даб ра чын ны пра ект. Част ку 
ар га ні за цый на га збо ру пла ну ец ца пе ра-
лі чыць на ра хун кі дзі ця чых да моў Мін ска 
і Мін скай воб лас ці, пе ра даць на ля чэн не 
хво рых дзя цей.

Крыс ці на СТРА ЧЫ ЛА ВА
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Наш фар матНаш фар мат  ��

«МІР НЫ ФЭСТ» ШУ КАЕ ТА ЛЕН ТЫ
Чулі?!Чулі?!  ��

ПЕР ШАЯ ЛАС ТАЎ КА 
БРЭСТ-ЛІ ТОЎ СКА ГА КІР МА ШЫ КУ

Ня даў на за рэ гіст ра ва ны ў Брэс це 
праф са юз ра мес ні каў ад кры вае 
сваю пер шую ганд лё вую кроп-
ку — ма га зін па ву лі цы Аст роў-
ска га. У па мяш кан ні, якое ўзяў у 
арэн ду на зва ны праф са юз, бу дуць 
пра да ваць толь кі экс клю зіў ныя 
су ве ні ры — са мыя роз ныя вы ра-
бы брэсц кіх май строў. 

Там мож на бу дзе на быць, на прык-
лад, тка ную ва зу, ство ра ную па ўзноў-
ле най ста ра даў няй тэх на ло гіі, аль бо 
пан тоф лі з іль ня ной вя роў кі. Ду бо вую 
бо чач ку з іні цы я ла мі імя нін ні ка абя ца-
юць вы ра біць пад за каз.

Стар шы ня праф са ю за Жан ВАСЬ-
КО па ве да міў, што ку ток на ву лі цы Аст-
роў ска га ра мес ні кі мяр ку юць пе ра тва-
рыць з ча сам у не вя лі кі Брэст-Лі тоў скі 
кір ма шык, дзе мож на бу дзе лю ба вац ца 
пры го жы мі рэ ча мі і на быць шмат ці ка ва-
га. Па куль у ар га ні за цыю ўвай шлі паў-
сот ні ча ла век, бы лыя та ва ры шы і ад на-
дум цы. Ёсць спа дзя ван не, што шэ ра гі 
май строў-умель цаў бу дуць па паў няц ца. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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