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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.41 19.46 13.05
Вi цебск — 6.30 19.37 13.07
Ма гi лёў — 6.32 19.36 13.04
Го мель — 6.30 19.31 13.01
Гродна — 6.57 20.01 13.04
Брэст    — 6.59 20.00 13.01

ЗАЎТРА
— Як я вас па знаю?

— Вам на су страч бу дзе iс цi дзяў чы-

на, i вы па ду ма е це: «Бо жа, хоць бы не 

яна!» Вось гэ та i бу ду я.

Ка лi дзяў чы на ка жа вам: «Iдзi знай дзi 

iн шую, леп шую за мя не!» — гэ та зна-

чыць, што вы па вiн ны ад ка заць: «Мне 

нi хто не па трэ бен, акра мя ця бе!» А не 

ўця каць з кры кам «Ура!»

— Я ад да ла та бе найлеп шыя га ды 

май го жыц ця! — сва рыц ца жон ка на 

му жа.

— Не па ло хай мя не, ня ўжо на пе ра-

дзе яшчэ i гор шыя?

— Та та, я дзяў чы на, а не па су да мый-

ка!

— Ды што ты ка жаш! Я так са ма та та, 

а не бан ка мат!

1 КРА СА ВI КА

1940 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Са мой-

ла вiч Ба са лы га, бе ла рус кi гра фiк. 

Ся род ра бот — iлюст ра цыi да кнi гi «Мая Iлi я-

да» Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча, аль бо ма «Гра вю ры 

Фран цыс ка Ска ры ны», се рыi гра фiч ных тво раў 

«Мiр скi за мак», «Ня свiж скi за мак», «Слуц кая 

гiм на зiя» i iн шыя.

1950 год — на ра дзiў ся Дзмiт рый Юр' е вiч Лан до, бе ла-

рус кi бiя фi зiк, док тар бiя ла гiч ных на вук (1989), 

пра фе сар (1996). За слу жа ны вы на ход нiк СССР (1988). Аў тар 

на ву ко вых прац па бiя хi мii i бiя фi зi цы дэз ак сi ры ба нук ле i на вай 

кiс ла ты (ДНК).

У той жа дзень ство ра ны ар кестр шта ба Чыр ва на сцяж най 

Бе ла рус кай ва ен най акру гi. Ця пер гэ та Га лоў ны ва ен ны ар кестр 

Уз бро е ных Сiл Рэс пуб лi кi Бе ла русь. У рэ пер ту а ры ары гi наль ныя 

п'е сы i аран жы роў кi тво раў бе ла рус кiх кам па зi та раў. Лаў рэ ат 

прэ мii Ле нiн ска га кам са мо ла Бе ла ру сi (1972).

1960 год — на ра дзi ла ся Свят ла на 

Ба ры саў на Вiль кi на, бе ла рус-

кая спарт смен ка i трэ нер (ша та кан ка ра тэ-до), 

за слу жа ны май стар спор ту Бе ла ру сi (1999). 

Суд дзя на цы я наль най (1994) i мiж на род най 

(1998) ка тэ го рыi. Чэм пi ён ка (1997, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2005), ся рэб ра ны (1997, 2000, 

2002, 2005) i брон за вы (1997, 1999, 2001, 

2005) пры зёр чэм пi я на таў све ту. Чэм пi ён ка 

Еў ро пы (1998, 2001, 2003, 2004).

1840 год — на ра дзiў ся Iла ры ён Мi хай-

ла вiч Пра нiш нi каў, рус кi мас так-

пе ра соў нiк, член Пе цяр бург скай ака дэ мii мас-

тац тваў. Аў тар жан ра вых кар цiн «Жар таў нi кi», 

«Па раж ня кi».

1905 год — на ра дзiў ся Алег Пят ро вiч 

Жа каў, рус кi ак цёр, на род ны 

ар тыст СССР (1969). З 1925-га зды маў ся ў 

кi но. Ся род фiль маў — «Ся мё ра сме лых», 

«Мы з Кранш та та», «Дэ пу тат Бал ты кi», «Ка ля 

во зе ра» i iн шыя. Лаў рэ ат Ста лiн скай прэ мii 

(1946), Дзяр жаў най прэ мii Ра сii (1979).

1920 год — за сна ва на Лi тоў скае агенц тва на вiн 

ELTA.

1950 год — вы са джа на на лёд дрэй фу ю чая стан цыя 

«Паў ноч ны по люс — 2» пад кi раў нiц твам Мi ха i ла 

Со ма ва. Стан цыя пра бы ла на лё дзе 376 дзён i бы ла эва ку i ра-

ва на 11 кра са вi ка 1951 го да.

1980 год — у го ра дзе Лу са ка (Зам бiя) бы ла ўтво ра-

на Кан фе рэн цыя па ка ар ды на цыi раз вiц ця кра iн 

поўд ня Аф ры кi.

1995 год — па чаў вя шчан не ка нал «Гра мад скае ра сiй-

скае тэ ле ба чан не» (ця пер ААТ «Пер шы ка нал»).

Янка КУПАЛА:

«Хай злыдні над намі скрыгочуць зубамі —

Любі сваю ніву, свой край

І колькі ёсьць сілы, да самай магілы

Ары, барануй, засявай!» 
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Месяц
Першая квадра ў 13.20.

Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Дар'і, Матроны, Сафіі, 

Дзмітрыя, Івана, Інакенція.

К. Гражыны, Макара.

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

Ай чын ныя вы даў цы зра бi лi ўнi каль ны 

ся мей ны па да ру нак са мым юным чы-

та чам i iх баць кам. У «Мас тац кай лi та-

ра ту ры» што ме сяц вы хо дзiць збор нiк 

ка зак «на кож ны дзень».

— Iдэя кнi гi за клю ча ец ца ў тым, — рас ка-

звае ды рэк тар вы да вец тва «Мас тац кая лi-

та ра ту ра» Алесь БА ДАК, — што коль кi дзён 

у ме ся цы, столь кi ка зак ува хо дзiць у чар го вы 

збор нiк. Уся го сё ле та мы iх вы да дзiм два нац-

цаць. Вы да ём кнi гi ка зак на дзвюх мо вах — на 

рус кай i бе ла рус кай. Ка лi каз ка мае вя лi кi па-

мер, то рас кла да ем яе на не каль кi дзён знаём -

ства. На прык лад, сла ву ты твор «Пун со вая кве-

тач ка» кла сi ка рус кай лi та ра ту ры Сяр гея Ак са-

ка ва ра iм пра чы таць за тры днi. Iлюст ра цы я мi 

да тво раў, са бра ных у збор нi ку «Два нац цаць 

ме ся цаў», слу жаць гра фiч ныя ра бо ты, ма люн кi 

з фон даў На цы я наль на га мас тац ка га му зея 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ды зайн кнi гi зра бi ла На-

сця Ка пуль цэ вiч.

Хто ж да па ма гае баць кам ажыц ця вiць ка-

зач нае вы ха ван не дзе так у са ка вi ку — па вод ле 

пра ек та «Мас тац кай лi та ра ту ры» «Два нац цаць 

ме ся цаў. Кнi га 3»? Якуб Ко лас (зме шча на ство-

ра ная iм апра цоў ка бе ла рус кай на род най каз кi 

«Га ро шак»), Алесь Якi мо вiч, Аляк сей Талс той, 

Мак сiм Гор кi, Ула дзi мiр Ду боў ка, Кар ней Чу коў-

скi, Ула дзi мiр Ка рат ке вiч, Мак сiм Танк, Лi дзiя 

Ара бей, Сяр гей Ак са каў, Рас цi слаў Бен зя рук, 

Вi са ры ён Гар бук, Мi хась Па зня коў, Дзмiт рый 

Ма мiн-Сi бi рак, Рэ дзьярд Кiп лiнг, Ге ор гiй Мар-

чук, Кан стан цiн Ушын скi, Ва сiль Вiт ка, Ганс 

Крыс цi ян Ан дэр сен.

Пра ект, пры ду ма ны ў «Мас тац кай лi та ра ту-

ры» (укла даль нi кам збор нi каў вы сту пае Алесь 

Ба дак), ураж вае сва ёй шмат аб сяж нас цю. За 

два нац цаць ме ся цаў з кнiг вы рас тае са праўд-

ная бiб лi я тэ ка, якую, як на мой по гляд, ня лiш не 

бы ло б мець у кож най ха це бе ла ру саў.

На клад вы дан ня — 1500 эк зэмп ля раў.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Пер шыя тыд нi пас ля ўсхо даў та ма ты вель-

мi вост ра рэ агу юць на праз мер насць або 

не да хоп вiль га цi ў гле бе. Каб не за гу бiць 

рас лi ны, трэ ба пра вiль на iх па лi ваць, вы ка-

рыс тоў ва ю чы для гэ та га чыс тую ва ду па-

каё  вай тэм пе ра ту ры.

Пас ля па сад кi на сен ня та ма таў не аб ход на пад-

трым лi ваць вiль гот насць грун ту для куль ту ры на 

ўзроў нi 85-90 пра цэн таў. Вы шэй шая i нi жэй шая 

лiч бы могуць не га тыў на ад бiц ца на па сад ках (на-

сен не аль бо вы сах не, аль бо за гнiе). Вель мi важ-

на, каб та кая вiль гот насць за ста ва ла ся толь кi да 

пра рас тан ня на сен ня, у да лей шым яе не аб ход на 

па нi зiць.

Як толь кi на па верх нi грун ту з'я вяц ца па раст кi, 

увiль гат нен не гле бы трэ ба спы нiць днi на тры, каб 

лiш няя вiль гаць не за гу бi ла са джан цы. Спра ва 

ў тым, што ма лень кiя рас лi ны вель мi схiль ныя 

да грыб ко вых за хвор ван няў, i толь кi змян шэн не 

вiль гот нас цi мо жа да па маг чы iм пе ра адо лець гэ ты 

скла да ны пе ры яд.

Да мо ман ту, як у ра са ды з'я вяц ца па два-

тры са праўд ныя лiс точ кi, па лi ваць яе вар та не 

час цей, чым раз на пяць-сем дзён, але кож-

ны раз пры па лi ве вар та доб ра пра моч ваць 

грунт. Пас ля та го як лiс точ кi з'я вяц ца, не аб-

ход на пра вес цi пi кi роў ку са джан цаў, а ў да-

лей шым коль касць па лi ву па вя лi чыць удвая, 

то-бок пра во дзiць пра цэ ду ру не менш за два 

ра зы на ты дзень.

Коль касць ва ды для па лi ву кож най рас лi ны 

за ле жыць ад ёмiс тас цi, у якой куль ту ра зна хо дзiц-

ца. Важ на вы ка рыс тоў ваць столь кi ва ды, каб яна 

да ся га ла дна по су ду. Гэ та лёг ка ад са чыць пры 

вы рошч ван нi ра са ды ў кан тэй не рах з ад ту лi на мi 

для дрэ на жу.

ВАЖ НА: праз мер нае пе ра ўвiль гат нен не гле бы 

не га тыў на ад бi ва ец ца на та ма тах, та му, каб за-

ха ваць ра са ду, вар та больш ста ран на са чыць за 

вiль гот нас цю грун ту i па лi ваць са джан цы толь кi 

па ме ры не аб ход нас цi.

Кус ты ма лiн, па рэ чак i 

агрэс ту рас туць прак тыч на 

на кож ным участ ку. Яны не 

па тра бу юць ней ка га ад мыс-

ло ва га до гля ду: аб ра за нне 

га лi нак i пад корм ка раз на 

год да зва ля юць кож нае ле-

та атрым лi ваць пры стой ны 

ўра джай.

МА ЛI НЫ
Перш чым пры сту пiць да пад-

корм кi ма лiн, вы да лi це пад мерз-

лыя га лiн кi з кус тоў, збя ры це су-

хiя лiс ты i тра ву, па збаў це ся ад 

пус та зел ля. Пус та зел ле ва кол 

ма лiн вы да лi це ру ка мi (не вы-

ка рыс тоў вай це рыд лёў ку), бо ў 

iн шым вы пад ку вы мо жа це па-

шко дзiць ка рэнь чы кi, якiя зна хо-

дзяц ца блiз ка да па верх нi.

Пас ля пра ве дзе най ра бо ты 

рас тва ры це ў 10 лiт рах ва ды па-

ру лы жак эка фос кi або аза фос кi 

i па лi це атры ма ным рас тво рам 

ма лi ну з раз лi ку лiтр-паў та ра 

на куст. Ка лi ёсць ар га нi ка, вы-

ка рыс тоў вай це для па лi ван ня 

кус тоў на ступ ны рас твор: раз-

вя дзi це ў ва дзе гной (1:10) або 

ку ры ны па мёт (1:20).

Вы дат ным азот ным угна ен-

нем для ма лiн з'яў ля ец ца на стой 

пус та зел ля (вяд ро пус та зел ля 

за лi ва ец ца ва дой, на стой ва ец ца 

5-7 дзён у цёп лым мес цы, пра-

цэдж ва ец ца). Пе рад па лi вам 

кус тоў гэ тым на сто ем рэ ка мен-

ду ец ца пад кож ны куст унес цi па 

шклян цы драў ня на га по пе лу.

Ад ра зу пас ля пра вя дзен ня 

пад корм кi па жа да на пра вес-

цi муль чы ра ван не кам пост ам, 

тор фам або паў рас кла дзе ным 

гно ем (пя цi сан ты мет ро ва га 

плас та бу дзе да стат ко ва). Та-

кая пра цэ ду ра да па мо жа за ха-

ваць вiль гаць у гле бе, а так са ма 

пры цяг не даж джа вых чар вя коў, 

якiя, у сваю чар гу, «па кла по цяц-

ца» аб рых лен нi грун ту.

АГРЭСТ
Пад корм ку агрэс ту пра во-

дзяць ад ра зу пас ля рас та ван ня 

сне гу — у гэ ты пе ры яд зям ля 

вiль гот ная i ка ра нi кус тоў змо-

гуць вы дат на за сво iць усе па-

жыў ныя рэ чы вы. Ка лi кус ты 

до сыць ма ла дыя, пад кож ны з 

iх на сып це па па ры ста ло вых 

лы жак нiт ра фос кi i па шклян цы 

драў ня на га по пе лу, ка лi да рос-

лыя — у два ра зы больш.

Пры на яў нас цi гною аб кла дзi-

це iм кож ны куст па кру зе плас-

том таў шчы нёй не каль кi сан ты-

мет раў. Зра бiць гэ та мож на, не 

ча ка ю чы поў на га рас та ван ня 

сне гу. Па мя тай це: агрэст, ма-

ла дзей шы за тры га ды, не мае 

па трэ бы ў пад корм цы (асаб лi ва 

ка лi пры яго па са дцы бы ла ўне-

се на ў гле бу да стат ко вая коль-

касць угна ен няў).

ПА РЭЧ КI
Ура джай па рэ чак за ле жыць 

ад iх сор ту i до гля ду кус тоў. 

Асаб лi ва важ нае зна чэн не мае 

пад корм ка. Двух га до выя i ма ла-

дзей шыя кус ты не ма юць па трэ-

бы ў пад корм цы, ча го не ска жаш 

пра трох га до выя i ста рэй шыя. 

Пры не да хо пе па жыў ных рэ чы-

ваў лiс це па рэ чак раз вi ва ец ца 

па воль на, не да ся гае буй ных па-

ме раў i мае сла бей шую афар-

боў ку (свет ла-зя лё ную).

Ка лi ў па пя рэд нi год вы заў-

ва жы лi на кус тах па доб ныя 

пры кме ты, то аба вяз ко ва вяс-

ной пад кар мi це iх: уня сi це аль-

бо 10 гра маў ма ча вi ны, аль бо 

15 гра маў амi яч най са лет ры на 

квад рат ны метр. Вы шэй апi са-

ную пад корм ку мо жа це за мя нiць 

рас тво рам гною, зме ша на га з 

ва дой у су ад но сi нах 1 да 8, ка-

ра вя ку (1:5), пту шы на га па мё ту 

(1:10, 1:12). Вель мi важ на пас-

ля пры га та ван ня рас тво ру даць 

яму на сто яц ца па ру дзён, а за-

тым ужо па лi ваць па рэч кi з раз-

лi ку ад но вяд ро на 3-4 кус ты.

Для боль шас цi зем ля-

ро баў буль ба за ста ец-

ца ад ной з га лоў ных 

ага род нiн ных куль тур, i 

ад та го, як бу дуць пад-

рых та ва ны яе клуб нi да 

па сад кi, на ўпрост за ле-

жыць бу ду чы ўра джай.

Су час ны па ды ход вы-

рошч ван ня «дру го га хле-

ба» да зва ляе па мен шыць 

пло шчу вы рошч ван ня i пры 

гэ тым атры маць на ват боль шы 

ўра джай.

Апра цоў ва юць на сен не буль-

бы за 15—45 дзён да пла на ва-

най па сад кi. Чым ра ней клуб нi 

бу дуць пад рых та ва ны, тым хут-

чэй яны пра рас туць у гле бе.

Па чы на юць з пра гра ван ня на-

сен най буль бы. Яе да ста юць са 

скле па, агля да юць i вы трым лi-

ва юць су ткi для та го, каб клуб нi 

са грэ лi ся. Апра цоў ку па жа да на 

пра вес цi ад ра зу — гэ та больш 

эфек тыў на, чым на пя рэ дад нi 

па сад кi ў гле бу. Вы ка рыс тоў ва-

юць роз ныя рас тво ры, а са мы 

да ступ ны i ка рыс ны бу дзе та кi.

У 10 л ва ды рас тва ра юць 

па 2 г (1/3 чай най лыж кi) мед-

на га ку пар ва су i мар ган цоў кi, 

20 г (1 ста ло вую лыж ку) лю бо-

га комп лекс на га мi не раль на га 

ўгна ен ня. Ва да па вiн на быць 

цеп ла ва тая, каб угна ен нi рас-

тва ры лi ся. Клуб нi апус ка юць 

у пры га та ва ны рас твор на 30-

45 хвi лiн. За тым iх рас клад ва-

юць у адзiн пласт i па кi да юць 

на свят ле (не на сон цы) для 

яра вi за цыi воч каў. У та кi рас-

твор ка рыс на да даць угна ен-

нi на асно ве маг нiю (маг бор) 

i цын ку па 1/3 чай най лыж кi, 

бо яны важ ныя для аба ро ны 

гэ тай куль ту ры ад фi та фто ры 

i пар шы.

Пры пра клёў ван нi воч каў 

у клуб няў мо гуць пра явiц ца 

роз ныя ба ляч кi. Та кiя буль бi-

ны ад бра коў ва юць. У пра цэ се 

пра рошч ван ня буль бы яе рэ гу-

ляр на апырс ква юць ва дой з да-

баў лен нем сты му ля та раў рос ту, 

гу ма таў.

Пра вiль на пад рых та ва ныя 

клуб нi ма юць у час па сад кi тоў-

стыя моц ныя па раст кi з зя лё най 

вер ха вiн кай i не аб лом ва юц ца.

Пад корм ка па рэ чак, 
ма лi ны i агрэс ту вяс ной

ПА ЛIЎ РА СА ДЫ ПА МI ДО РАЎ ПАС ЛЯ ЎСХО ДАЎ

Чым i ка лi апра ца ваць клуб нi буль бы пе рад па сад кайКа зач ны са ка вiк 
ад «Мас тац кай лi та ра ту ры»

У сiс тэ ме кнiж на га ганд лю ААТ «Бел-

кнi га» 101 кнi гар ня. З iх 12 — у Грод не 

i Гро дзен скай воб лас цi. Акра мя та го, 

што кнi гар нi пра цу юць у аб лас ным 

цэнт ры, ёсць яшчэ кра мы ў Лi дзе, 

Ваў ка выс ку, Шчу чы не, Бя ро заў цы (гэ-

та Лiд скi ра ён) i Сло нi ме (ле тась бы ла 

ад чы не на кра ма «Са нет» — як раз на-

пя рэ дад нi Дня бе ла рус ка га пiсь мен-

ства).

ААТ «Бел кнi га» вы ра шы ла пад вес цi вы нi кi 

рэй тын га кнiг, якiя ка рыс та юц ца най боль шым 

по пы там ме на вi та ў кнi гар нях гро дзен ска га 

фi лi яла га лоў най ганд лё вай сет кi дзяр жаў на га 

кнiж на га ганд лю. Што ж час цей за ўсё на бы ва-

юць у Грод не i Гро дзен скай воб лас цi? На гэ та 

пы тан не ад каз вае ге не раль ны ды рэк тар ААТ 

«Бел кнi га» Аляк сандр ВАШ КЕ ВIЧ:

— Час цей за ўсё па куп нi кi, ама та ры кнiж-

на га чы тан ня, на бы ва лi на Гро дзен шчы не фi-

ла кар тыч ны аль бом Ула дзi мi ра Лi ха дзе да ва 

«Сло нiм. Па да рож жа ў ча се», у якiм зме шча на 

проць ма рэ пра дук цый ста рых паш то вак. Гэ та 

вя до мы пра ект з се рыi «У по шу ках стра ча на-

га», якi вы хо дзiць ужо цi не дру гое дзе ся цi год-

дзе i сён ня на лiч вае двац цаць пяць цi на ват 

бо лей та моў. На дру гiм мес цы — вы да дзе ны 

мiн скiм вы да вец твам «Па пу ры» ра ман кла сi ка 

бе ла рус кай лi та ра ту ры Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча 

«Хрыс тос пры зям лiў ся ў Га род нi (Еван гел ле 

ад Iу ды)».

Ка мен цi ра ваць на ўрад цi што вар та. Яс на 

ад но: гро дзен цы i вi зу аль на, i ў чы тан нi — на 

ба ку доб рай, асвет нiц кай лi та ра ту ры. Та кi 

прык лад не мо жа не ра да ваць.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Кнiж ны рэй тынгКнiж ны рэй тынг

СЛО НIМ СКIЯ ПАШ ТОЎ КI 
I ХРЫС ТОС У ГА РОД НI

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Трэ ба ска заць, што ме на-

вi та фор ма ку па ла вы клi ка ла 

ня ма ла спрэ чак. Пер ша па чат-

ко вы пра ект, якi пра па на ваў 

ар хi тэк тар Ула дзi мiр Бач коў, 

за сноў ва ец ца на ста ра жыт-

най гра вю ры Ма коў ска га. 

На ёй ку пал зам ка мае фор-

му ша ра. Да аб мер ка ван-

ня да лу чы лi ся спе цы я лiс ты 

з Поль шчы, якiя ме лi во пыт 

рэ кан струк цыi зам каў. Яны 

пра па на ва лi больш вы цяг-

ну ты ва ры янт. Урэш це кам-

пра мiс нае ра шэн не ў рам ках 

бе ла рус ка-поль скай ка мi сii 

бы ло зной дзе на i па спя хо ва 

ўва соб ле на ў жыц цё.

IМ ПЕ РА ТА РЫ 
I СТЭ ФАН БА ТО РЫЙ

За мак пра хо дзiць рэ кан-

струк цыю пад эпо ху Рэ не сан са, 

ка лi ка ра лём Рэ чы Па спа лi тай 

быў Стэ фан Ба то рый. У 1580-х 

га дах ма нарх ства рыў тут сваю 

рэ зi дэн цыю, пе ра тва рыў шы 

бы лыя ру i ны ў пры го жы па лац. 

Праў да, да на шых ча соў за мак 

дай шоў у вы гля дзе шэ рых бу-

дын каў, i га вор ка пра яго рэ-

кан струк цыю вя ла ся дзе ся цi-

год дзя мi.

На рэш це ў 2017 го дзе кан-

чат ко вы пра ект быў за цвер джа-

ны. З та го ча су за мак па чаў iмк-

лi ва ру шыць у ка ра леў скую эпо-

ху XVI ста год дзя. У па мяць пра 

бы ло га ўла даль нi ка на ўяз ной 

ве жы з'я вiў ся яго парт рэт. На-

са мрэч у тыя ча сы та кiх вы яў на 

са мой ве жы не iс на ва ла. За тое 

неш та па доб нае — у сты лi cгра-

фi та — за ха ва ла ся на тыль ным 

ба ку зам ка.

Та кая тэх нi ка ха рак тэр на для 

Рэ не сан су. Эле мен ты cгра фi та 

су стра ка юц ца на не ка то рых 

ста ра жыт ных бу дын ках, на-

прык лад на Бры гiц кiм кас цё-

ле ў Грод не i на ве жы Лiд ска-

га зам ка. Май стар на но сiць на 

сця ну слой ка ля ро вай тын коў кi, 

а звер ху — бе лую, по тым вы ра-

зае па трэб ны ма лю нак. Та кiм 

чы нам на ве жы Ста ро га зам ка 

з'я вi лi ся про фiль ныя парт рэ ты 

ў ме даль ё нах, гры фо ны i рас-

лiн ны ар на мент. Па пе ры мет ры 

раз ме шча на 12 парт рэ таў. Усе 

яны, акра мя парт рэ та Стэ фа на 

Ба то рыя, на ле жаць рым скiм iм-

пе ра та рам.

ГЭ ТА НЕ ПРОС ТА 
БУ ДОЎ ЛЯ...

Масш таб ны пра ект да ты-

чыц ца не толь кi рэ кан струк цыi 

зам ка. На яго тэ ры то рыi пра ве-

дзе ны ар хеа ла гiч ныя рас коп кi, 

зной дзе на ня ма ла каш тоў ных 

ар тэ фак таў. Для шы ро ка га 

агля ду бу дуць да ступ ны фраг-

мен ты так зва най Верх няй 

царк вы, якая 80 га доў за хоў-

ва ла ся ка ля сцен зам ка. Для 

ста ра жыт най па бу до вы бу дзе 

зроб ле ны асоб ны па вiль ён.

Па ста ян на iдуць ра бо ты па 

дэ ка ры ра ван нi бу дын ка. I хоць 

тэ ры то рыя на гад вае вя лi кую 

бу доў лю, за мак ужо на бы вае 

ры сы ве лiч на га па ла ца. Кар цi на 

па сту по ва склад ва ец ца. Для гэ-

та га да вя ло ся штось цi да бу да-

ваць, змя нiць... На прык лад, з'я-

вi ла ся так зва ная ка мя нi ца, дзе 

ў бу ду чым раз мес цяц ца му зей-

ныя экс па на ты. Рэ кан струк цыя 

хоць i не так хут ка, але ру ха ец-

ца на пе рад. Усе спрэч кi, якiя вя-

лi ся да во лi доў гi час, на рэш це 

сцiх лi. Бо зра зу ме ла, што та кi 

па ды ход не дасць вы нi каў, а 

за мак са праў ды меў па трэ бу ў 

рэ кан струк цыi.

Пры гэ тым увесь ход ра бот 

да во лi праз рыс ты. Кож ны, хто 

па жа дае, мо жа быць у кур се па-

дзей i на ват за даць сваё пы тан-

не на чаль нi ку ўпраў лен ня куль ту-

ры Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Але не Клi мо вiч, якая ства ры ла 

су пол ку «Ста ры за мак — Грод-

на» ў «Фэй сбу ку». Ня даў на яна 

па ве да мi ла, што пер шая чар-

га рэ кан струк цыi па вiн на быць 

за вер ша на сё ле та. Ак ту аль нае 

пы тан не на сён няшні дзень — 

по шук май строў для ўнут ра ных 

ра бот: тых, хто бу дзе ства раць 

жы ва пiс ныя эле мен ты, ме та лiч-

ныя, драў ля ныя вы ра бы, ляп нi ну. 

Ця пер, на прык лад, за дзей нi ча ны 

прад пры ем ствы па вы твор час цi 

ка мен ных эле мен таў, вiт ра жоў, 

ке ра мi кi. Алена Клi мо вiч не як 

пры зна ла ся, што рэ кан струк цыя 

зам ка — гэ та не прос та бу доў ля, 

гэ та пра ект па ўзнаў лен нi ка ра-

леў скай па бу до вы, над ажыц цяў-

лен нем яко га пра цу юць цэ лыя 

iн сты ту ты, за дзей нi ча ны дзя сят-

кi прад пры ем стваў.

На пе ра дзе яшчэ два эта-

пы ра бот. Са мым важ ным 

з iх ста не не па срэд на рэ стаў-

ра цыя па ла ца Стэ фа на Ба то-

рыя. Трэ ба вы зна чыц ца, як бу-

дуць вы гля даць па рад ны ўва-

ход, за лы пры ёму ка ра ля. На 

чар зе — рэ стаў ра цыя флi ге ля 

ад мi нiст ра та ра: бу ды нак так-

са ма бу дзе ўзво дзiц ца на но ва. 

Пе рад гэ тым прой дуць ар хеа-

ла гiч ныя рас коп кi. Без умоў на, 

рэ кан струк цыя па тра буе не-

ма лых срод каў. Цi хо пiць iх на 

тыя ра бо ты, што за пла на ва ны 

на гэ ты год? Але на Клi мо вiч 

па ве да мi ла, што гро шы на 

пер шую чар гу вы дат коў ва лi-

ся з рэс пуб лi кан ска га i аб лас-

но га бюд жэ таў. Уво гу ле гэ та 

поў нас цю дзяр жаў ны пра ект. 

Сё ле та вы дат ка ван нi пой дуць 

на комп лекс на-на ву ко выя да-

сле да ван нi, якiя бу дуць вы ка-

рыс тоў вац ца пры пра ек та ван-

нi дру гой чар гi рэ кан струк цыi 

зам ка. Але гэ та ўжо пла ны 

бу ду ча га го да. Ва ўся кiм ра зе, 

«за ма рож ваць» аб' ект нi хто не 

збi ра ец ца.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

Рэ кан струк цыя хоць 
i не так хут ка, але ру ха ец ца 
на пе рад. Усе спрэч кi, 
якiя вя лi ся да во лi доў гi 
час, на рэш це сцiх лi.

Ак ту аль нае пы тан не 
на сён ня — по шук 
май строў для ўнут ра ных 
ра бот: тых, хто бу дзе 
ства раць жы ва пiс ныя 
эле мен ты, ме та лiч ныя, 
драў ля ныя вы ра бы, 
ляп нi ну.

РЭ НЕ САНС СТА РО ГА ЗАМ КАРЭ НЕ САНС СТА РО ГА ЗАМ КА


