
Звы чай ную ку хон ную соль мож-
на з вя лі кай ка рыс цю пры мя няць 
на ага ро дах з роз ны мі мэ та мі. 

З пос пе хам вы ка рыс тоў ва юць хло-
рыс ты на трый:

• для па збаў лен ня ад шкод ні каў;

• для пад корм кі рас лін і па ляп шэн-
ня якас ці пла доў;

• для па ска рэн ня пра цэ су пло да-
на шэн ня.

Важ на па мя таць: пе ра да зі роў ка 
ку хон най со лі мо жа пры нес ці вя лі кую 
шко ду! Праз мер нае за са лен не гле бы 
вя дзе да гі бе лі ўся го жы во га ў ёй.

ПА ЗБАЎ ЛЕН НЕ 
АД ШКОД НІ КАЎ

Кра ты пры но сяць гас па дар цы ня-
ма ла шко ды. Вы коп ва ю чы свае ха ды 
і но ры, яны не толь кі псу юць ланд-
шафт. Сва і мі дзе ян ня мі кра ты па ру-
ша юць струк ту ру гле бы, пад коп ва юц ь 
ка ра ні рас лін.

З даў ніх ча соў усім вя до ма, што 
кра ты не лю бяць со лі. Ды і ін шыя 
звяр кі, якія ро бяць но ры ў зям лі: зем-
ля рый кі, па ля выя мы шы, сус лі кі, ха-
мя кі. Та му най леп шы спо саб вы гнаць 
іх са свай го ўчаст ка — рас ка паць усе 
но ры звяр коў і за сы паць ям кі су хой 
сол лю, па 100 гра маў у кож ную лун ку. 
За коп ваць іх не вар та — так жы вё лам 
бу дзе ляг чэй па кі нуць учас так.

Не трэба вы ка рыс тоў ваць са ля-
выя за сы пан ні на га ро дах, дзе рас це 

га род ні на. Для яе ліш кі со лі мо гуць 
быць згуб ныя. А вось на га зо нах, 
квет ні ках і клум бах гэ ты спо саб доб-
ра да па ма гае.

Му хі, якія шко дзяць ага род ні не, 
не пе ра но сяць ку хон ную соль.Та му 
па зба віц ца ад іх най больш эфек тыў-
на бу дзе пры да па мо зе хло рыс та га 
на трыю.

Ус хо ды рас лін вар та па лі ваць 3 ра-
зы праз кож ныя 14 дзён. Пер шы рас-
твор рых ту юць з раз лі ку 300 гра маў 
со лі на вяд ро ва ды. Дру гі раз яго ро-
бяць больш кан цэнт ра ва ным — со лі 
бя руць ужо 450 грамаў. А на пры кан цы 
трэ ба рас пус ціць у ва дзе 600 гра маў 
на 10 літ раў.

Што ты чыц ца цы бу лі, то та кі па ліў 
да па мо жа вы ле чыць яе ад па жаў цен-
ня пё раў. Не згніе ўра джай і да кан ца 
ле та. Бо пры чы най гэ тых не пры ем-
нас цяў як раз і з'яў ля ец ца цы буль ная 
мош ка, су праць якой пра цуе гэ тая ме-
то ды ка. Толь кі вар та па мя таць, што 
пе рад пра цэ ду рай, як і ад ра зу пас ля 
яе, град кі доб ра пра лі ва юць чыс тай 
ва дой. І яшчэ трэ ба па збя гаць па па-
дан ня рас тво ру на ліс це цы бу лі. За-
тое апырс кван не бац він ня морк вы 
ўра туе яе ад на шэс ця смаў жоў.

Да рэ чы, цы бу лю пе рад па сад кай 
мож на на па ло ву дня за ма чыць у вяд-
ры ва ды, дзе раз ве дзе на 200 гра маў 
ку хон най со лі. Гэ та па вя лі чыць яе 
ўсхо джасць, па зба віць ад шмат лі кіх 
хва роб.

Усе мы пры вык лі лі чыць, што руй-
на ваць му раш ні кі нель га. Але што 
ра біць, ка лі гэ тыя пра ца ві тыя на ся-
ко мыя па ся лі лі ся прос та па ся род 
ўчаст ка з куль ту ра мі або ка ля зо ны 
ад па чын ку? Цяр пець та кое су сед ства 
не кож на му пры ем на.

Каб не за бі ваць на ся ко мых, а па-
прос ту пры му сіць іх пе ра брац ца на 
ін шае мес ца, мож на па сы паць на му-
раш нік ку хон ную соль. Гі бе лі жы ха роў 
му ра шы на га га рад ка та кім спо са бам 
мы па збег нем, але ім гэ та, на пэў на, 
не спа да ба ец ца.

ПАД КОРМ КА РАС ЛІН
Перш чым пры сту паць да гэ тай 

пра цэ ду ры, вар та ўсвя до міць, што 
хло рыс ты на трый — угна ен не ўскос-
нае.

Рас твор ку хон най со лі мо жа толь-
кі па леп шыць пра цэс рас тва рэн ня ў 

гле бе па жыў ных рэ чы ваў, якія за тым 
за свой ва юц ца рас лі на мі ў боль шым 
аб' ёме. Асаб лі ва эфек тыў ная та кая 
пра цэ ду ра на бед ных пяс ча ных гле-
бах.

Яшчэ ў ХІX ста год дзі чле на мі Бер-
лін ска га са доў ніц ка га та ва рыст ва 
вы ка рыс тоў ваў ся на дзі ва прос ты, 
але вель мі дзейс ны ме тад апра цоў кі 
зям лі ка ля рас лін. Ужы ва ўся ён для 
па ве лі чэн ня пло да на шэн ня дрэў і па-
ляп шэн ня сма ка вых якас цяў ягад і 
са да ві ны.

Са доў ні кі прос та аб сы па лі пры-
стволь ныя кру гі рас лін ку хон най 
сол лю. Вы нік быў вы дат ным! Па па-
ра дзе экс пер таў, лепш за ўсё пра цэ-
ду ру пра во дзіць ран няй вяс ной, ка лі 
пад дрэ ва мі яшчэ за ха ваў ся снег, але 
мож на зра біць гэ та і ў кан цы во се ні.

Ужы ван не гэ та га спо са бу апіс ва-
ла ся яшчэ ў 1884 го дзе. Але і па гэ ты 
дзень шмат лі кія са доў ні кі па спя хо ва 
ім ка рыс та юц ца.

Ага род ні кі, якія ўжо па спе лі ска-
рыс тац ца гэ тай па ра дай, сцвяр джа-
юць, што бу ра кі, якія да са ля во га па-
лі ву да ва лі зу сім не са лод кія пла ды, 
здзі ві лі сва ёй цук рыс тас цю і чыр во-
ным ко ле рам. Рас твор для пра цэ ду ры 
рых ту юць з раз лі ку 35—50 гра маў на 
вяд ро ва ды.

Доб ры эфект та кі па ліў дае на 
морк ве і ра дыс цы. Толь кі для ра дыс-
кі трэ ба ра біць рас твор мен шай кан-
цэнт ра цыі. До сыць ад ной ста ло вай 
лыж кі со лі на вяд ро.

І яшчэ важ на па мя таць: па лі ваць 
рас тво рам хло рыс та га на трыю га род-
ні ну трэ ба не пад ко рань, а ў ба ра зён кі, 
якія зна хо дзяц ца ў 10 см ад рас лін.

Ка лі на па мі до рах рап там з'я ві лі ся 
пры кме ты фі та фта ро зу, мож на, вя до-
ма, звяр нуц ца да ля чэн ня кус ці каў, 
пры мя ніць хі мі ка ты. Але ёсць ва ры янт 
пра сцей шы і тан ней шы.

Апырс кван не рас лін рас тво рам 
па ва ра най со лі ў су ад но сі нах 1:10 
пры му сіць та ма ты скі нуць усё ліс це. 
Пас ля гэ та га ўсе сі лы рас лі ны кі-
нуць на па спя ван не пла доў. Плён ка, 
якая ўтва ра ец ца на та ма тах пас ля 
апырс кван ня, спы ніць раз віц цё хва-
ро бы.

Вар та пры трым лі вац ца та ко га пра-
ві ла: ка лі ў ней кі год на ага ро дзе быў 
вы ка ры ста ны ме тад са ля во га па лі ву, 
то во сен ню ў гле бу не аб ход на ўнес ці 
па вы ша ную коль касць ар га ні кі.

7 ВЕ РАС НЯ

1812 год — ад бы ла ся Ба ра дзін ская біт ва. На 
пра ця гу 6 га дзін рус кія вой скі ад бі ва лі 

ата кі пра ціў ні ка. Стра ты бы лі ве лі зар ны мі з абод вух 
ба коў — больш як 38 ты сяч рус кіх сал дат і 58 ты сяч 
фран цуз скіх. Рус кая ар мія ад сту пі ла, але за ха ва ла бая-
здоль насць. На па ле он не здо леў да маг чы ся га лоў на-
га — раз гро му рус кай ар міі. Ку ту заў раз гар нуў «ма лую 
вай ну» сі ла мі ар мей скіх пар ты зан скіх атра даў. Да кан ца 
снеж ня рэшт кі ар міі На па ле о на бы лі вы гна ны з Ра сіі. 
Ім пе ра тар На па ле он га ва рыў паз ней: «З усіх ма іх біт ваў 
са мая жу дас ная тая, што я даў пад Маск вой. Фран цу зы 
па ка за лі ся бе ў ёй да стой ны мі атры маць пе ра мо гу, а 
рус кія — на зы вац ца не пе ра мо жа ны мі».

1832 год — на ра дзіў ся (вёс ка Шаў ры, ця пер 
у Во ра наў скім ра ё не) Люд вік Тэ а до ра віч 

На рбут, адзін з кі раў ні коў паў стан ня 
1863—1864 гг. у Бе ла ру сі і Літ ве. 
Афі цэр рус кай ар міі на Каў ка зе, з 
1859 го да ў ад стаў цы. У пе ры-
яд пад рых тоў кі паў стан ня пры-
хіль нік пар тыі «чыр во ных». У 
1863 г. — паў станц кі ва ен ны 
на чаль нік Лід ска га па ве та, 
адзін з пер шых у Бе ла ру сі 
сфар мі ра ваў атрад, з якім 
3 ме ся цы па спя хо ва вёў ба-
раць бу з кар ні ка мі. Ад паў-
станц кіх ула даў атры маў зван не 
пал коў ні ка. За гі нуў у 1863 г. у баі.

1923 год — у Ве не на Між на род ным кан грэ се 
кры мі наль най па лі цыі, які быў склі ка ны па 

іні цы я ты ве шэ фа аў стрый скай і вен скай па лі цыі Іа га на 
Шо бе ра, бы ла за сна ва на Між на род ная ка мі сія кры мі-
наль най па лі цыі. Штаб-ква тэ ра яе бы ла раз ме шча на тут 
жа, у Ве не. Ар га ні за цыя бы ла ство ра на для ба раць бы з 
між на род ны мі зла чын ца мі. Сён ня Ін тэр пол — між на род-
ная між ура да вая ар га ні за цыя кры мі наль най па лі цыі — 
дзей ні чае на пад ста ве Ста ту та, пры ня та га ў 1956 го дзе. 
Чле на мі Ін тэр по ла з'яў ля юц ца звыш 190 дзяр жаў. За да-

чы яго — ка ар ды на цыя дзей нас ці пра ва ахоў ных ор га наў 
кра ін — чле наў ар га ні за цыі ў ба раць бе са зла чын нас цю, 
кант ра бан дай і не ме ды цын скім спа жы ван нем нар ко-
ты каў, фаль шы ва ма нет чы ка мі, пад роб кай каш тоў ных 
па пер, бан ды тыз мам і тэ ра рыз мам.

1945 год — у Бер лі не ад быў ся па рад са юз ніц кіх 
войск кра ін ан ты гіт ле раў скай ка а лі цыі — 

СССР, ЗША, Вя лі ка бры та ніі і Фран цыі. Пас ля Па ра-
да Пе ра мо гі ў Маск ве 24 чэр ве ня 1945 го да са вец кае 
кі раў ніц тва пра па на ва ла аме ры кан цам, анг лі ча нам і 
фран цу зам пра вес ці па рад вой скаў у го нар пе ра мо гі 
над фа шысц кай Гер ма ні яй у са мым Бер лі не. Гэ ты па рад 
бы ло вы ра ша на пра вес ці ў ра ё не Рэйх ста га і Бра дэн-
бург скіх ва рот, дзе пра хо дзі лі за вяр шаль ныя баі пры 
ўзяц ці Бер лі на ў маі 1945 го да. У па ра дзе ўзя лі ўдзел 
са вец кія вой скі, якія штур ма ва лі Бер лін, аме ры кан скія, 
анг лій скія і фран цуз скія вой скі, якія зна хо дзі лі ся ў Бер-
лі не для ня сен ня аку па цый най служ бы ў ад ве дзе ных ім 
сек та рах за ход няй часткі го ра да. У ра ё не, дзе пра хо дзіў 
па рад, са бра лі ся ка ля 20 ты сяч бер лін цаў. Па сло вах 
Г. Жу ка ва, «гэ та бы ла ўра чыс тасць, якая сім ва лі зуе 
пе ра мо гу ан ты гіт ле раў скай ка а лі цыі над кры ва вай фа-
шысц кай агрэ сі яй».

1946 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка 
Руб лёўск Круг лян ска га ра ё на) Мі ха іл Кан-

стан ці на віч Краў цоў, бе ла рус кі ма тэ ма тык, док тар фі-
зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых 
прац па ма тэ ма тыч най кі бер не ты цы і ма тэ ма тыч най 
эка но мі цы. Рас пра ца ваў ап ты мі за цый ныя ма тэ ма тыч-
ныя ма дэ лі фар мі ра ван ня і вы ба ру га лі но вай струк ту-
ры бе ла рус кай эка но мі кі, ма тэ ма тыч ны апа рат у га лі-
не ана лі зу, скла да нас ці, вы ра шаль нас ці, устой лі вас ці 
шмат кры тэ ры яль ных за дач дыс крэт най ап ты мі за цыі.

Алесь ПІСЬ МЯН КОЎ, па эт:

«Не на ра каю на люс тэр ка:
У ім, на жаль, ад бі так мой».
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.29 19.45 13.16
Вi цебск — 6.17 19.36 13.19
Ма гi лёў — 6.19 19.35 13.16
Го мель — 6.17 19.30 13.13
Гродна — 6.44 20.00 13.16
Брэст    — 6.47 19.58 13.11

Iмянiны
Пр. Міны, Уладзіміра, Ціта.
К. Рэгіны, Марка, Мельхіёра, 
Рычарда, Сцяпана.

ЗАЎТРАМесяц
Маладзік 01.09—08.09.
Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Па га ліў ба ра ду, за мёрз, пра стыў.

У кні гар ні:
— У вас ёсць «Яў ге ній Ане гін»?
— А што ме на ві та з Яў ге нія Ане гі на?

Пра дам вя сель ную су кен ку з усімі 
кам плек ту ю чы мі: паль чат кі, вэ люм, 
муж, праб ле мы, га лаў ны боль, лок-
шы на.

— Як ад роз ніць грыб ад яга ды?
— Па спра буй це яго зва рыць. Ка лі 

атры ма ец ца суп, гэ та грыб, а ка лі кам-
пот — яга да.

Пры га жэю... Люс тэр ка да вя ло ся па-
ве сіць упо пе рак.
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Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15Па га ры зан та лі: 1. «Пад шэ рую во сень, пад... 
ме сяц, \\ За ду маў жа ніц ца мядз ведзь у цём ным 
ле се». З вер ша ва най каз кі М.Тан ка «Каз ка пра 
мядз ве дзя». 4. «Лі пень, ..., ве ра сень -\\ Усе ля сы ў 
ве ра се». З вер ша В. Віт кі «Кож ны ме сяц — ча раў-
нік». 8. «Смех — гэ та ...; яно пра га няе зі му з ча ла-
ве ча га тва ру». В. Гю го. 9. Якая... — та кое і ва рэн не 
(прык.). 11. Ка рот кая жа но чая воп рат ка. 13. Інерт-
ны газ. 14. «Да лё ка дзесь на цём ным не ба схі ле \\ 
Па бліск ва юць ... раз-по раз, \\ Ні бы не ве ра сень, а 
жні вень скі той час». З вер ша Я.Ко ла са «У ве рас нёў-
скі ве чар». 15. Най драб ней шая час цін ка хі міч на га 
эле мен та. 18. У ве рас ні му жы ка не ... грэе, а цэп 
(прык.). 20. Па вод ле па вер' яў, дух, які со чыць за 
па рад кам у ле се. 22. Го рад на Ві цеб шчы не, дзе ў 
ве рас ні што год, з 2012 го да, ад бы ва ец ца эка ла гіч-
ны фес ты валь, пры све ча ны жу ра ві нам і жу раў лям. 
23. Ча роў насць, пры ваб насць. 25. Прад мет хат няй 
мэб лі. 27. Наз ва ве рас ня ў пра цах Ф. Ска ры ны. 
31. Ку ры ўво сень па чы на юць ... лі няць — да цёп-
лай зі мы (прыкм.). 35. Са мец кач кі. 36. Не вя лі кая 
жы вё лі на атра да па ву ка па доб ных. 37. Як на ста не 
ве ра сень — у гас па да ра поў нае ... і кі шэнь (прык.). 
38. «Зноў ве ра сень — \\ За па слі вы ... — \\ Шчы руе 
па ім шыс тых ба ра ві нах». З вер ша А. Гра ча ні ка-
ва «Ве ра сень». 39. Лет няя пар ка вая па бу до ва для 
ад па чын ку.

Па вер ты ка лі: 1. Ве ра сень крас на ле та пра ва-
жае, ... за ла тую су стра кае (прык.). 2. За круг ле ны 
шрыфт. 3. Па ка ты спуск. 5. «Бе лая ...». Наз ва між-
на род на га тэ ат раль на га фес ты ва лю, які што год 
ад бы ва ец ца ў ве рас ні ў г. Брэс це. 6. Тое, што і на-
сціл. 7. «Чу ваць, як ды ша ве рас нем ...». З вер ша 
П.Пан чан кі «Упэў не насць». 9. Рэ ча іс насць. 10. Ор-
ган раз мна жэн ня ў гры боў. 12. «За пах ла буль баю 
пя чо най, \\ ... ды міц ца ля ра кі». З вер ша П.Броў кі 
«Ве ра сень». 16. Не вя лі кі лі та ра тур ны твор. 17. На 
Уз ві жан не (27 ве рас ня) ха лат з плеч, а ка жух на ... 
(прык.). 19. Пры раз мо ве па тэ ле фо не азна чае: «Слу-
хаю». 21. Хар чо вы ма лоч ны пра дукт, фес ты валь у го нар 
яко га пла ну ец ца пра вес ці сё ле та ў ве рас ні ў г. Грод не. 
22. Ма лень кая рыб ка, якая ня даў на вы ве ла ся з ік рын кі. 
24. «У ме ся цы ве рас ні \\ Вы па ла ... . \\ Дзед ба бу па лю-
біў, \\ Што ба ба ха ро ша». З бе ла рус кай на род най пес ні «У ме ся цы ве рас ні». 
26. Ве ра сень — ... го да (прык.). 28. Дзі кі роў. 29. «Ад плы вае на воб ла ках ле та 
\\ У да лё кі ня зве да ны ...». З вер ша В. Шні па «Ве ра сень». 30. «Ве рас нё вая ..., 
бель ту ма ну гус то га, \\ За ра па да вы звон у тры вож най ці шы». З вер ша А. Руц-
кой «Ве рас нё вая...». 32. Ма на, ня праў да. 33. Мар скі рак. 34. Цвёр ды, з сла я мі 
роз най афар боў кі мі не рал.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.
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ПРЫ МЯ НЕН НЕ СО ЛІ НА АГА РО ДАХ

«Ве ра сень — за па слі вы грыб нік»

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Ве ра сень. 4. Жні вень. 8. Сон ца. 9. Яга да. 11. Жа кет. 13. Не-

он. 14. Ма лан кі. 15. Атам. 18. Ха та. 20. Ля сун. 22. Мі ё ры. 23. Ча ры. 25. Ла ва. 27. Вре-
сень. 31. Ра на. 35. Ка чар. 36. Клешч. 37. Гум но. 38. Грыб нік. 39. Аль тан ка.

Па вер ты ка лі: 1. Во сень. 2. Ран до. 3. Скат. 5. Ве жа. 6. На кат. 7. За ра. 9. Ява. 
10. Аск. 12. Ту ман. 16. На рыс. 17. Пле чы. 19. Алё. 21. Сыр. 22. Ма лёк. 24. Па ро ша. 
26. Ве чар. 28. Рык. 29. Свет. 30. Ноч. 32. Аб ман. 33. Краб. 34. Агат.

У гэ тыя дні су стрэць гас цей з 
да лё кай Паўд нё вай Аме ры кі ў 
Мін ску цалкам рэ аль на. Мас та-
кі пры еха лі на Бра зіль ска-бе-
ла рус кі фес ты валь урбан-ар ту 
Vulіca Brasіl. Каст рыч ніц кая ву-
лі ца ста лі цы зноў зме ніц ца, на-
быў шы но выя мас тац кія ўпры-
га жэн ні.

Ад «стрыт» да «урбан»
За па пя рэд нія два стрыт-ар т-фес-

ты ва лі на ма ля ва на дзе сяць му ра лаў. 
За гэ ты год пла ну ец ца зра біць яшчэ 
больш за дзя ся так мас тац кіх ін тэр вен-
цый, ся род якіх бу дуць і два він таж ныя 
трам ваі. Прад зю сар фес ты ва лю Мі-
ла КОТ КА рас ка за ла, ча го ча каць га-
ра джа нам у на ступ ныя тры тыд ні:

— Сё ле та ў нас рэ корд ная коль-
касць дзён. Мы пад рых та ва лі не каль кі 
вель мі клас ных па дзей. Па-пер шае, 
гэ та сам па ча так пра цы мас та коў. Я 
за клі каю ўсіх пры хо дзіць. У асноў ным 
яны ма лю юць на Каст рыч ніц кай ву лі-
цы, але част ко ва і на Ня мі зе. У вы хад-
ныя мы бу дзем гля дзець ву ліч нае кі-
но на па жар най рэт ра-ма шы не. Яшчэ 
зро бім су стрэ чу з усі мі мас та ка мі. Гэ-
та бу дзе 7 ве рас ня, аку рат у Дзень 
не за леж нас ці Бра зі ліі. А 9 ве рас ня 
су стрэ нем ся з на шай урбан-ка ман-
дай. У гэ тым го дзе ў нас ёсць но вы 
на пра мак: мы больш не на зы ва ем ся 
фес ты ва лем стрыт-ар ту, мы — урбан-
арт. Па ча лі раз гля даць шмат пы тан-
няў, са мае га лоў нае з іх — раз віц цё 
Каст рыч ніц кай. Пра цу ем з бра зіль скім 
ар хі тэк тур ным бю ро, якое ўва хо дзіць 
у трыц цат ку най леп шых у све це. Ра-
зам з бе ла рус кі мі ар хі тэк та ра мі яны 
рас пра ца ва лі цэ лы пра ект, які мы ў 
на ступ ным го дзе хо чам рэа лі за ваць. 
Кож ны год ро бім са цы яль ныя ме ра-
пры ем ствы для тых, ка му не ха пае 

ўва гі. Ез дзім у дзі ця чыя да мы: ужо 
бы лі ў Ру дзен ску і Уз дзе, а сё ле та 
на ве да ем Жо дзі на. Ра зам з бра зіль-
скі мі і бе ла рус кі мі мас та ка мі рых ту ем 
пра гра мы ак тыў нас ці спе цы яль на для 
дзя цей.

Сё ле та звяр та ем ува гу яшчэ і на ка-
ра ні стрыт-ар ту — гра фі ці. У нас бу дзе 
асоб ная пля цоў ка, дзе дзе сяць бе ла-
рус кіх гра фіт чы каў зро бяць вя лі кі му-
рал (раз на від насць ма ну мен таль на га 
мас тац тва, жы ва піс на ар хі тэк тур ных 
збу да ван нях — Аўт.). А 17 ве рас ня, на 
за крыц ці фес ты ва лю, ву лі ца Каст рыч-
ніц кая ста не та кой, якой яна ні ко лі не 
бы ла, — пе ша ход най. Бу дзе не каль кі 
му зыч ных пля цо вак, у тым лі ку з жы-
вой му зы кай, роз ныя май стар-кла сы 
па тан цах: сам ба, хіп-хоп, ка па эй ра. 
Бу дзе пля цоў ка для дзя цей — за про-
сім хлоп цаў і дзяў ча так і з дзі ця чых да-
моў. Ар га ні зу ем рос піс ужы вую. Так са-
ма ча ка ем гас цей — бра тоў-бліз ня таў 
OSGEMEOS. Яны бы лі хэд лай не ра мі 
мі ну ла га фес ты ва лю. Ім так спа да ба-
ла ся, што, ня гле дзя чы на ад крыц цё іх 
вы ста вы ў Нью-Ёр ку, яны па га дзі лі ся 
пры ля цець у Мінск.

Больш за 170 ва лан цё раў да па-
ма га юць на фес ты ва лі сё ле та. Пад-
трым лі ва юць пра ект і буй ныя кам па-
ніі. Воль га ГЯ РА СЕН КА, прад стаў нік 
авія кам па ніі «БЕЛАВІЯ», за ўва жы-
ла, што знач ная коль касць па са жы-
раў на шых са ма лё таў — гэ та лю дзі, 
якія ля цяць у ад па чы нак ці ў ка ман-
дзі роў ку. А та кія пра ек ты змо гуць 
ства рыць мност ва ці ка вых мес цаў у 
Мін ску і ма ты ва ваць жы ха роў ін шых 
кра ін пры яз джаць да нас і за клі каць 
сва іх сяб роў.

Эка ло гія на пер шым мес цы
Адзін з но вых кі рун каў у фес ты-

ва лі — эка ла гіч ны. Мас так Cowek 

удзель ні чае кож ны год 
і сё ле та так са ма бу дзе 
пра цяг ваць сваю пра цу на 
Кас трыч ніц кай ву лі цы. Ён 
лі чыць, што «го ра ду і гэ-
тай ву лі цы не ха пае зе ля-
ні ны. Мае дрэ вы, на ма ля-
ва ныя на сця не, праз ней-
кі час па кры юц ца пыш най 
зя лё най кро най, і, ка лі пры жы вуц ца, 
там за спя ва юць птуш кі».

Па сол Бра зі ліі ў Бе ла ру сі Па ула 
Ан то ніа Пя рэй ра ПІН ТА ад зна чыў 
важ насць гэ та га на прам ку. Ён пад-
крэс ліў: «Ама зон скі лес зай мае па-
ло ву тэ ры то рыі на шай кра і ны, та му 
тэ ма эка ло гіі фун да мен таль ная для 
лю бо га бра зіль ска га пра ек та. І гэ та 
ад каз насць за на шу пла не ту. Бра зі лія 
бы ла пер шай кра і най, якая ра ты фі ка-
ва ла вы ні ко вы да ку мент Па рыж ска га 
са мі ту ААН па клі ма це». Ата шэ па 
куль ту ры Па соль ства Бра зі ліі ў Бе-
ла ру сі Да ні ла Тэ а фі ла КОС ТА па га-
дзіў ся са спа да ром па слом і да даў, 
што но вы ар хі тэк тур ны пра ект, які, 
у тым лі ку, мае эка ла гіч ны склад нік, 
«цал кам па мя няе ву лі цу Каст рыч ніц-
кую». Та кая кам бі на цыя мас тац тва і 
кло па ту аб пры ро дзе, аб' яд на ная іна-
ва цы я мі, дасць ста ноў чы вы нік, упэў-
не ны ар га ні за та ры.

Мас тац тва яднае
Speto і Ramon Martіns, бра зіль-

скія мас та кі, ужо па ча лі пра цу над 
сва і мі тво ра мі. Яны рас ка за лі, якой 
уба чы лі для ся бе Бе ла русь.

— Я ад чу ваю ся бе як до ма, — га-
во рыць Speto, — та му што на двор'е 
та кое ж, як у Бра зі ліі. Тут у лю дзей 
вя лі кае сэр ца, і гэ та да па ма гае ма ля-
ваць. Ка лі я пра цую, я ду маю пра тое, 
як аб' яд наць дзве куль ту ры і па кі нуць 
гэ та ў гра фіч най фор ме. Па гля дзеў на 

ча са выя па ясы — яны геа мет рыч ныя 
на кар це. З гэ та га па чаў сваю пра цу. 
Ха чу па ка заць, што ёсць агуль на га ў 
на шых кра ін, з чым мы су стра ка ем ся 
кож ны дзень. Ка лі мы ма лю ем, ба-
чым, што на ву лі цы ёсць рух. Лю дзі 
хо дзяць, гля дзяць, фа та гра фу юць. 
Ка лі пас ля пра цы я ўвод жу хэш тэг 
#vulіcabrasіl у ін стаг ра ме, я ба чу, што 
лю дзі вы клад ва юць здым кі з на шы мі 
тво ра мі.

— Я пер шы раз у Бе ла ру сі і ма-
гу ска заць, што лю дзі не ве ра год на 
ад кры тыя. Я гэ та га не ча каў, — пра-
цяг вае Ramon Martіns. — Для мя не 
жыц цё ка рот кае, а мас тац тва доў гае, і 
я спа дзя ю ся, што тое мас тац тва, якое 
я бу ду тут ства раць, змо жа пры нес ці 
ра дасць мно гім па ка лен ням. Што ме-
на ві та я на ма люю, яшчэ не ве даю. Га-
лоў ны мой кло пат, што лю дзі бу дуць 
жыць з тым, што я зраб лю. І для мас-
та ка вель мі важ на па ду маць: гэ тая 
пра ца не толь кі для мя не, а для ўсіх. 
Ня гле дзя чы на тое, што я бра зі лец, не 
ад чу ваю ся бе жы ха ром ад на го кан ты-
нен та. Та му я ма гу па ду маць трош кі 
і як бе ла рус. Я па чаў свой ма лю нак 
з жы вёл, якія зні ка юць у Бе ла ру сі. 
Па ду маў пра зуб ра. Ён вы дат ны — 
я яго ба чыў у заа пар ку. Я ства раю 
свое асаб лі вы ка лей да скоп. Мой пункт 
ад праў лен ня — пры ро да.

На дзея АНІ СО ВІЧ. 
anіsovіch@zvіazda.by
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