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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.59 21.14 16.15
Вi цебск — 4.42 21.10 16.28
Ма гi лёў — 4.49 21.04 16.15
Го мель — 4.53 20.53 16.00
Гродна — 5.16 21.28 16.12
Брэст    — 5.24 21.21 15.57

ЗАЎТРА
Лю ся вель мі ба іц ца віс кі з ко лай.
Та му што пас ля віс кі з ко лай Лю ся 

ўжо ні чо га не ба іц ца.

— Як ска заць ад ным сло вам па-анг-
лій ску «Жон ка і це шча з'е ха лі на да чу і 
ўзя лі з са бой дзя цей»?

— Yes!

Пя ці га до вы хлоп чык на пы тан-
не «Кім ты хо чаш стаць, ка лі вы рас-
цеш?» ад каз ваў шчы ра: «Ха лас ця ком, 
як дзядзь ка Ана толь».

Мно гія дзі ві лі ся. Але больш за ўсіх 
дзі ві ла ся жон ка дзядзь кі Ана то ля.

— Як ты ста віш ся да cекcу?

— Ды я яму жыц цём аба вя за ны!

20 МАЯ

1617 год — кня зем Яну шам Ра дзі ві лам 
за сна ва на Слуц кая гім на зія. Вы-

кла да лі ся ла цін ская, ста ра жыт на яў рэй ская, ста-
ра жыт на грэ час кая, ня мец кая і поль ская мо вы, 
асно вы ло гі кі, ры то ры кі, пра ва, гіс то рыя, ма тэ-
ма ты ка, фі зі ка, му зы ка, фех та ван не, гім нас ты ка, 
спе вы. Прак ты ка ва лі ся дыс пу ты, ар га ні зоў ва лі-
ся тэ ат раль ныя па ста ноў кі. Гім на зія ме ла цес-
ныя су вя зі з уні вер сі тэ та мі Кё нігс бер га, Бер лі на, 
Франк фур та-на-Одэ ры, Эдын бур га і Окс фар да 
(ту ды па сы ла лі на ву чо бу са мых леп шых вы пуск-
ні коў). У гім на зію пры ма лі  дзя цей усіх са слоў яў 
і ве ра выз нан няў. Ся род вы ха ван цаў гім на зіі бы-
лі вя до мыя прад стаў ні кі бе ла рус кай, рус кай і 
поль скай куль ту ры. Гім на зія дзей ні ча ла да 1918 
го да.

1742 год — ра сій-

скі па ляр ны 

да след чык Ся мён Іва на віч 

Ча люс кін, пра ехаў шы на са-

ба чых за прэж ках больш за 6 
ты сяч кі ла мет раў, да сяг нуў 
паў ноч най ус кра і ны Еў ра зіі. 
У 1843 го дзе гэ ты мыс быў 
на зва ны яго імем.

1902 год — на ра-
дзіў ся (в. Ка ра-

лі шча ві чы, ця пер у Мін скім ра ё не) Язэп Пу шча 
(Іо сіф Паў ла віч Пла шчын скі), бе ла рус кі па эт. 

Адзін з за сна валь ні каў лі та ра тур ных аб' яд нан-

няў «Ма лад няк» і «Уз вы шша». У 1930 го дзе быў 

рэ прэ са ва ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1956-м. Аў тар паэ-

тыч ных збор ні каў «Дні вяс ны», «Пес ні на ру і нах», 

па эм «Пес ня вай ны», «Кры ва вы пла кат» і інш. На 

яго сло вы на пі са на шмат пе сень. На бе ла рус кую 

мо ву пе ра клаў апо весць А. Талс то га «Дзя цін ства 

Мі кі ты». Па мёр у 1964 го дзе.

1925 
год — на ра дзіў ся Аляк сандр Анд-

рэ е віч Ту па леў, са вец кі авія кан-

струк тар, ака дэ мік РАН, Ге роя Са цы я ліс тыч най 

Пра цы. Кі ра ваў ства рэн нем шэ ра гу ва ен ных і 

гра ма дзян скіх са ма лё таў. Пад яго кі раў ніц твам 

ство ра ны звыш гу ка вы стра тэ гіч ны бам бар дзі роў-
шчык-ра ке та но сец Ту-160, ся рэд не ма гіст раль ны 
па са жыр скі лай нер Ту-204. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі СССР, Ле нін скай прэ міі.

1962 год — на ра дзіў ся (г. Ваў ка выск) Аляк-
сандр Дзя дзюш ка, ак цёр тэ ат ра і кі-

но. Зды маў ся ў філь мах «Псеў да нім «Ал ба нец», 
«Афі цэ ры», «Сар мат», «Ва дзі цель для Ве ры», 
«Спец наз», «Бры га да» і ін шых. За гі нуў ра зам з 
сям' ёй у аў та ма біль най ка та стро фе ў 2007 го дзе.

Ге ор гій МАР ЧУК, пісь мен нік, пуб лі цыст:
«Ка лі твае па ку ты пе ра тва ра юц ца 
ў па ку ты ін шых — час па мі раць».

Месяц
Апошняя квадра 19 мая.

Месяц у сузор’і Рыбы.

Iмянiны
Пр. Антона, Давыда, Зянона, 
Івана, Іосіфа, Міхаіла, Ніла, Сідара, 
Сцяпана, Фадзея.
К. Вікторыі, Івоны, Хрысціны, 
Аляксандра, Базыля, Бернардзіна, 
Тодара.

Па куль мы ра ду ем ся со неч ным дзянь кам, 
на Бе ла рус кім тыд ні мо ды прад ста ві лі 
ка лек цыі на ступ на га се зо на во сень-зі ма. 
На ста ліч ным под ыу ме прай шло 27 па ка-
заў жа но ча га, муж чын ска га і дзі ця ча га 
адзен ня.

Мно гія ай чын ныя ды зай не ры гэ ты раз на тхня-
лі ся мо дай мі ну лых эпох. Так, Алё на Га рэц кая 
звяр ну ла ся да 70-х. Су кен кі з ва ла на мі і рас лін-
ны мі прын та мі, кас цю мы і па лі то з ак са міт ным 
аздаб лен нем, тры ка таж ныя блу зы на лю рэк са-
вай ні ці, верх няе адзен не з аб' ём ны мі ме ха вы мі 
гар жэт ка мі... Га лоў ны ак се су ар — па вяз ка на 
га ла ву. Час ра біць рэ ві зію ў ша фах і шу каць, ці не 
за ля жа ла ся на даль ніх па лі цах 
штось ці па доб нае.

Брэнд NELVA (Брэст) на тхні лі 
не толь кі 70-я, але і стры ма ная 
арыс та кра тыч ная Анг лія кан ца 
ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя і эпо-
ха Ад ра джэн ня. Акра мя кла січ ных 
ба за вых ко ле раў, ства раль ні кі ка-
лек цыі зра бі лі стаў ку на слі ва вы і 
ба лот ны. А не аб ход най рэч чу гар-
дэ ро ба кож най мод ні цы аб вяс ці лі 
блу зу з яр кім узо рам, якая на ват у 
са мы стро гі воб раз да дасць нот ку 
ўра чыс тас ці.

Ма дэль ер На тал ля Корж вы-
ра шы ла здзейс ніць па да рож жа 
ў 30-я га ды. Для ўбо раў ка лек цыі 
«Шан хай скі экс прэс» бы лі вы-
бра ны ак са міт, ка рун кі, шоўк, а 
асноў ны мі ко ле ра мі ста лі аліў ка-
вы, фі я ле та вы, «ха кі». Да поў ніць 
воб ра зы дам па чат ку мі ну ла га 
ста год дзя да па маг лі ка пя лю шы-
кі, ажур ныя кал гот кі і паль чат кі.

Ды зай нер Юлія Гі ле віч вы-
бра ла для сва ёй ка лек цыі на ту-
раль ныя тка ні ны: шоўк, віс ко зу, 
ба воў ну. На яе дум ку, су час най 
дзе ла вой жан чы не не абы сці ся 
без кас цю маў са шта на мі і су ке-
нак-ка шуль. Іск рын кай ка лек цыі 
стаў асі мет рыч ны крой. А да паў-
няць воб раз стыль най га ра джан-
кі ма дэль ер ра іць праз рыс ты мі 
мі ні-су мач ка мі на ма сіў ным лан-
цуж ку.

У ха лод ную па ру го да (сё лет няя вяс на па ка-
за ла, што ў гэ ты пе ры яд мож на сме ла ўклю чаць 
і май) адзен не па він на быць перш за ўсё цёп лым. 
Ме на ві та та му ды зай нер Іры на Бой цік прад ста ві-
ла рэ чы з воў ны, ка ша мі ру, ма хе ру і по лі віс ко зы. 
Асноў ныя ад цен ні — шэ ры, ха лод ны чыр во ны, 
аран жа вы, чор ны, бе лы. А вось ма дэль ер Тац-
ця на Яф рэ ма ва вы бра ла для во се ні больш яр-
кую па літ ру. На прык лад, ко леры фук сія і за ла ты. 
Лю бі мы ма тэ ры ял ды зай не ра — фут ра, та му ён 
шы ро ка вы ка рыс тоў ва ец ца ў ка лек цыі, пры чым 
не толь кі ў верх нім адзен ні.

Сваё ба чан не мо ды і на цы я наль най тэ ма ты кі ў 
ёй прад ста ві лі ма ла дзёж ныя брэн ды UND і Honar. 
Пер шы ства рыў ка лек цыю ва ўрба ніс тыч ным сты-

лі і змяс ціў на адзен ні мет кі, пра-
ска на ваў шы якія ма біль най пра-
гра май мож на да ве дац ца больш 
пра мін скія сла ву тас ці. Дру гі вы-
ра шыў па ка заць ін тэр прэ та цыю 
слуц кіх па ясоў і па клаў іх узо ры 
і кам па зі цыю ў асно ву ка лек цыі 
«Пер сі я на».

Ува гу муж чын скай мо дзе 
ўдзя лі ла ды зай нер Люд мі ла Та-
ра ка на ва. Пад уплы вам гра фіч-
ных ра бот Мар ка Ша га ла, фа та-
здым каў Пер шай су свет най вай-
ны і ар хі тэк ту ры кан струк ты віз му 
ма дэль ер ства ры ла чор на-бе лую 
ка лек цыю. Ужо не пер шы раз 
Люд мі ла Та ра ка на ва пра па нуе 
моц най па ло ве пе ра адзец ца ў 
су кен кі і спад ні цы. Але ёсць рэ чы 
і для муж чын, па куль не га то вых 
да экс пе ры мен таў: аб' ём ныя па-
лі то і курт кі, ту ні кі і ка шу лі.

Што да дзі ця ча га адзен ня, то 
стыль ныя ўбо ры для са мых ма-
лень кіх на под ыу ме прад ста ві лі 
ка ля 30 ды зай не раў і брэн даў. 
Тра ды цый на Kіds' Fashіon Days 
BFW но сяць даб ра чын ны ха рак-
тар. Сё ле та ўсе срод кі ад про да жу 
бі ле таў бы лі на кі ра ва ныя на да па-
мо гу па да печ ным РНПЦ дзі ця чай 
ан ка ло гіі, ге ма та ло гіі і іму на ло гіі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by



— Не ка то рыя ка лек цыі ўжо мож на 

пра па ноў ваць на про даж, гэ та да стат-
ко ва на сі бель нае ма ла дзёж нае адзен-
не, — лі чыць стар шы ня жу ры кон кур су 
Свят ла на ГНЯ ДЗЁ НАК. — 26 фес ты ва-
ляў — гэ та вя лі кі пе ры яд ча су. Хо чац ца, 
каб ды зай не ры здзіў ля лі і эпа ці ра ва лі 
пуб лі ку. Мы не за да ём кан крэт ную тэ му 
для твор час ці — гэ та зна чы ла б спы ніць 
па ток ідэй. Якія тэн дэн цыі на зі ра юц ца ў 
ка лек цы ях юных ды зай не раў? Ад чу ва ец-
ца фу ту рызм, фольк, мо ладзь вы ка рыс-
тоў вае скла да ныя прын ты.

Кон курс но сіць аду ка цый ны ха рак тар, 
та му на пра ця гу го да для ўдзель ні каў 
пра во дзі лі се мі на ры па сты лі, ды зай не 
адзен ня, фа та гра фіі.

Вы зна чаць най леп шых бы лі за про ша-
ны бе ла рус кія і між на род ныя экс пер ты 
з Лат віі, Іс па ніі, Поль шчы, Ра сіі. Член 
жу ры Рус лан ХВАС ТАЎ — укра ін скі 
ма дэль ер і мас так па кас цю мах — пры-
зна ец ца, што заў сё ды ці ка віў ся бе ла рус-
кім ды зай нам. «Я з'яў ля ю ся ар га ні за та-
рам фес ты ва лю Ukraіnіan Іnternatіonal 
Fashіon Fest. І ка лі да нас пры яз джа лі 
бе ла ру сы, яны зай ма лі пры за выя мес цы. 
Гэ та заў сё ды бы ло крэ а тыў на. Ва шы ма-
дэль е ры вы ка рыс тоў ва юць не ча ка ныя 
ма тэ ры я лы, уме юць абы гры ваць эле-

мен ты фоль ку, — дзе ліц ца на зі ран ня мі 

экс перт. — Мне зда ец ца, бе ла ру сы за 

апош нія га ды ў пла не мо ды змя ні лі ся 

ў леп шы бок. Здо ра ва, што ў вас пад-

трым лі ва юць ай чын ных вы твор цаў».

Кры ні цы на тхнен ня ў сё лет ніх удзель ні-

каў бы лі са мыя роз ныя. Па пу ляр ны се ры ял 
«Гуль ня тро наў», аф ры кан скія мас кі, ме-

ду зы і на ват Прэ зі дэнт Бе ла ру сі (май ку з 

парт рэ там кі раў ні ка дзяр жа вы на под ыум 

вы пус ці ла ма дэль ер з Ба ры са ва). Юныя 

ды зай не ры спа бор ні ча лі ў дзвюх на мі на цы-

ях. У ка тэ го рыі «Шко ла мо ды» най леп шую 

ка лек цыю адзен ня для дзя цей прад ста-

ві ла На тал ля Ру ба на ва (Цэнтр твор час ці 
дзя цей і мо ла дзі «Ювен та» Свет ла гор ска), 

для пад лет каў — На стас ся Та ра са ва (Ін-
сты тут су час ных ве даў імя Шы ро ка ва), для 
муж чын — Аляк санд ра Ля ха вец (Ві цеб скі 
дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт), для 
жан чын — На дзея Ма ла фей (Бе ла рус кая 
дзяр жаў ная ака дэ мія мас тац тваў). Пе ра-
мож цам у на мі на цыі «Май стар мо ды» ста-
ла мін чан ка На тал ля Кас цо ва.

— Га лоў ны прыз — удзел у між на род-
ных твор чых май стэр нях. Ле тась на шы 
ды зай не ры на вед ва лі Пра гу, Вар ша ву, 
Кра каў. Па чуць до свед сва іх ад на го дак, 
іх пе да го гаў, май строў у га лі не мо ды — 
гэ та важ на. Вя до ма, ха це ла ся б, каб ка-
лек цыі кан кур сан таў іш лі ў вы твор часць. 
Бу дзем пра ца ваць у гэ тым кі рун ку, — ка-
жа ды рэк тар На цы я наль на га цэнт ра 
мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі 
На дзея ВА СІЛЬ ЧАН КА.

У рам ках «Млы на мо ды» прай шоў так-
са ма кон курс ся род фа то гра фаў. Сё ле та 
ён змя ніў фар мат. Удзель ні кам трэ ба бы ло 
прад ста віць са цы яль ны рэ пар таж у сты лі 
fashіon. У фі нал вый шла 11 ра бот. Юныя 
аў та ры вы бра лі тэ мы эка ло гіі, бяз до мных 
жы вёл, за леж нас ці дзя цей ад са цы яль ных 
се так. У вы ні ку пер шае мес ца ў на мі на цыі 
«Фо та» за ня ла Але на Ма ро за ва з Баб руй-
ска га дзяр жаў на га ка ле джа імя Ла ры на.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by



Па да рож жа ў мі ну лае
Што пра па ну юць на сіць ды зай не ры Belarus Fashіon Week?

Гро дзен скія пры га жу ні вы сту пі-
лі пе рад вы ха ван ца мі дзі ця чых 
да моў.

На кон кур се «Ка ра ле ва пры га-
жос ці. Міс Грод на-2017» уз на ві лі 
тра ды цыю даб ра чын нас ці. Фі на-
ліст кі спя ва лі, рас каз ва лі вер шы, 
бай кі і на ват ма ля ва лі. У кон кур су 
знай шлі ся спон са ры, дзя ку ю чы 
якім і ад бы ла ся гэ та ак цыя. Яны 
пад рых та ва лі дзе цям па да рун кі, 

а пры га жу ні ў сваю чар гу пра дэ ман стра ва лі свае твор чыя здоль-
нас ці ў на мі на цыі «Міс Та лент».

Да ак цыі да лу чы ла ся і вя до мая бе ла рус кая пры га жу ня Свят-
ла на Крук-Куз ня цо ва. Гро дзен ка мае ты тулы «Міс Бе ла русь», 
«Мі сіс Су свет», а ў мі ну лым го дзе за ва я ва ла яшчэ і ка ро ну 
«Мі сіс Зям ны шар». Ця пер Свят ла на жы ве ў Маск ве, але час-
та пры яз джае з дзець мі да сва іх баць коў у Грод на. Ма ці трох 

дзя цей не прос та га на рыц ца сва і мі ты ту ла мі, але і з'яў ля ец ца 

па слом Доб рай во лі. Яна ўдзель ні чае ў мно гіх даб ра чын ных 

ак цы ях, пра па ган дуе ся мей ныя каш тоў нас ці, да па ма гае дзе-

цям-сі ро там. І гэ тым ра зам пры вез ла па да рун кі — мяк кія цац кі 

і са лод кія пры сма кі.

У рэ пер ту а ры гро дзен скіх удзель ніц «Міс Грод на» знай шло ся 
мес ца бе ла рус кай твор час ці. Верш Пі ме на Пан чан кі пра чы та ла 
Тац ця на Міх но, якая ця пер ву чыц ца і пра цуе ў Грод не. Аб кон-
кур се яна да ве да ла ся ад свай го сяб ра і вы ра шы ла пры няць 
удзел у кас тын гу, які са браў больш за 60 прэ тэн дэн так. Тац ця не 
па шан ца ва ла, і яна тра пі ла ў лік 16 фі на ліс так. Ка жа, што верш 
бе ла рус ка га паэ та ад па вя дае яе лі рыч на му на строю і за клі кае 
да спа гад лі вас ці, што вель мі важ на па між людзь мі.

— Ра ней у нас не бы ло та кой на мі на цыі, як «Міс Та лент», але 
не каль кі га доў та му мы вы ра шы лі яе ўвес ці, — па ве да міў ар га ні-
за тар кон кур су Ігар Ля го віч. — Мы ба чым, што дзяў ча там ёсць што 

па ка заць, акра мя фі зіч ных да ных. Ды і дзет кі, якім мы ро бім па-

да рун кі, больш 

за пом няць гэ-

ты дзень. Сё-

ле та ўпер шы-

ню мы са бра лі 

ўсіх дзе так у 

гро дзен скай 

гім на зіі, дзе на-

шы фі на ліст кі 

па ка за лі свае 
та лен ты.

Мар га ры та 
УШКЕ ВІЧ. 

margo@zviazda.by
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Юныя твор цыЮныя твор цы  

НА СТУП НЫ КРОК — НА СТУП НЫ КРОК — 
ПУС ЦІЦЬ У ВЫ ТВОР ЧАСЦЬПУС ЦІЦЬ У ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ
Вы зна ча ны пе ра мож цы Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю-
кон кур су «Млын мо ды»

Под ыумПод ыум  

Пра гра ма пад рых тоў кі Брэс-
та да 1000-га до ва га юбі лею, 
які мы ад зна чым у 2019 го-
дзе, уклю чае ў ся бе бу даў-
ніц тва і рэ кан струк цыю мно-
гіх аб' ек таў. І хоць Га рад скі 
сад, на жаль, не ўвай шоў у 
на зва ны пе ра лік, у кан тэкс-
це бу ду ча га свят ка ван ня 
гэ ты аб' ект асаб лі вы як у 
цэ лым для го ра да, так і для 
ўсіх яго жы ха роў. Па-пер-
шае, гэ та яшчэ адзін парк, 
глы ток све жа га па вет ра, 
яко му не спры яе су час ны 
рытм жыц ця, а па-дру гое, 
час цін ка гіс то рыі, якую мы 
ма ем маг чы масць уша на-
ваць як год ныя на шчад кі.

Гіс то рыя брэсц ка га са ду са-
праў ды вар тая па мя ці. У 30-я га ды 
ХІХ ста год дзя па ім пе ра тар скім 
ука зе па ча лі ўзво дзіць крэ пасць. 
Для гэ та га пры го жы і са ма быт ны 
ста ра жыт ны Брэст знес лі, зруй-
на ва лі, а кры ху да лей ад бу да ва лі 
но вы, што на афі цый най мо ве гу-
ча ла як «пе ра нес лі го рад на ін шае 
мес ца». І, ві даць, у тым лі ку каб 
кры ху да га дзіць не за да во ле ным 
пе ра ся лен нем жы ха рам, за кла лі 

для іх мес ца ад па чын ку — Ка зён-

ны сад. Так ён спа чат ку на зы ваў ся 

і раз мя шчаў ся на ра гу Квет ка ва-

га буль ва ра і ву лі цы Ша сэй най 

(ця пер ад па вед на ву лі ца Ле ні на і 

пра спект Ма шэ ра ва). Мес ца для 

са ду бы ло вы бра на не  вы пад ко-

ва. Тут, аказ ва ец ца, зна хо дзіў ся 

пом нік ста ра жыт на сці — кур ган 

ста ра даў ня га ка пі шча. Праў да, да 

на шых ча соў сля доў ад та го пом-

ні ка фак тыч на не за ха ва ла ся.

За ста лі ся звест кі аб тым, што 
сад быў над звы чай пры го жы. 
Здзіў ля ла раз на стай насць дрэў 
і кус тар ні каў, су стра ка лі ся на ват 
эк за тыч ныя ві ды. Квіт не лі бэз і 
ака цыя, ру жы, пі во ні. Ле там заўж-
ды гу ча ла му зы ка. Вы сту па лі і 
ар кест ры, і асоб ныя вы ка наў цы. 
На прык лад, у 1914 го дзе, пе рад 
са май вай ной, у драў ля ным тэ ат-
ры са ду даў кан цэрт кам па зі тар 
Сяр гей Рах ма ні наў.

У 1938 го дзе част ка тэ ры то-
рыі тра пі ла пад бу даў ніц тва ЦЭЦ. 
У 40-м го дзе сад на огул за кры лі 
для на вед ван няў, бо ён стаў са ні-
тар на-ахоў най зо най во да за бо ра, 
у ім раз мя шча лі ся ар тэ зі ян скія 
свід ра ві ны. Да рэ чы, пра біў пер-
шую свід ра ві ну і зда быў чыс тую 
ва ду на гэ тай тэ ры то рыі яшчэ ку-
пец Ша па ва лаў.

Доў га гэ ты сад быў за кі ну тай, 
за бы тай усі мі мяс ці най. І вось, 
зда ец ца, прый шоў яго час. Іні цы-
я та рам ад ра джэн ня бы лой сла ву-
тас ці стаў мэр го ра да Аляк сандр 
Ра га чук. Кан цэп цыю ад наў лен ня 

Га рад ско га са ду, за кла дзе на га ў 
30-я га ды па за мі ну ла га ста год дзя, 
ства ры лі ін жы не ры і ар хі тэк та ры 
ААТ «Брэст жылп ра ект». Аў тар скі 
ка лек тыў пе ра даў прэ зен та цый-
ныя ма тэ ры я лы на раз гляд Брэсц-
ка га гар вы кан ка ма. Ня даў на 
атры ма лі прын цы по вае «да бро». 
Ды рэк тар «Брэст жылп ра ек та» 
і кі раў нік аў тар ска га ка лек ты ву 
Тац ця на МА РОЗ га во рыць, што 
ства раль ні кі кан цэп цыі за ха ва лі 
фі ла со фію ар хі тэк та раў-па пя-
рэд ні каў. У асно ву па кла дзе ны 
па важ лі выя ад но сі ны як да пры ро-
ды, так і да на вед валь ні каў, тых, 
хто прый дзе ў гэ ты парк. Сад мае 
стаць зо най ці ха га ад па чын ку, без 
шум ных за баў ляль ных ме ра пры-
ем стваў і ад па вед ных аб' ек таў.

— Да гэ та га най перш аба вяз вае 
па мяць. Ёсць звест кі, што ме на ві та 
тут па ха ва ныя ах вя ры вай ны 1812 
го да, а так са ма Пер шай і Дру гой 
су свет ных вой наў. Та му спе цы я ліс-
ты ба чаць га рад скі сад най перш як 
мес ца су зі ран ня, спа кой на га роз ду-
му, ста сун каў з пры ро дай, — пра-
цяг вае Тац ця на Ма роз.

Га лоў ны ін жы нер пра ек та 
На тал ля МА РЫ ЛА ВА да дае, 
што, па вод ле за дум кі, сад скла-
дуць тры част кі або тры ўзроў ні: 
верх ні сад з але яй За ка ха ных, 
сад бес пе ра пын на га цві цен ня і 
на бя рэж ная ра кі Му ха вец.

Парк вы хо дзіць ме на ві та на бе-
раг ра кі. І гэта грэх бы ло б не вы-
ка рыс таць. Тым больш што ін ша га 
пар ку з ар га ні за ва ным вы ха дам 
да ва ды ў го ра дзе ня ма. На на бя-
рэж най маг лі б, на прык лад, «пра-
пі сац ца» мас та кі. Апош няе ста ла 
б «фіш кай» го ра да. І та ды мож на 
бы ло б га ва рыць, што парк слу-
жыць эс тэ тыч на му вы ха ван ню га-
ра джан, спры яе вы ха ван ню куль-
ту ры, лі чаць аў та ры кан цэп цыі.

— У Га рад скім са дзе па явіц ца 
су час ная зруч ная інф ра струк ту-
ра, — рас каз вае На тал ля Ма ры-
ла ва. — Га вор ка ідзе пра ка вяр ні, 
лет ні тэ атр, эст ра ду, аль тан кі. Бу-
дзе шмат роз ных ла вак, ліх та роў у 

сты лі рэт ра. Аба пал ве ла да ро жак 
і пе ша ход ных да ро жак уста но вяць 
піт ныя бю ве ты. Пра ду гле джа ны 
во да пра вод і зо на Wі-Fі. Так што 
на луж ку мож на бу дзе па ля жаць з 
кніж кай аль бо план шэ там, — пра-
цяг вае На тал ля Ле а ні даў на. — З 
бо ку ЦЭЦ ду ма ем уз вес ці сця ну 
з ка ме ня, апле це ную рас лі на мі. 
Яна ста не свое асаб лі вым фо нам 
для ўся го са ду. А ў ста рой во да на-
пор най ве жы раз мес ціц ца не вя лі кі 
му зей ва ды.

— На шы ар хі тэк та ры ба чаць 
у якас ці на вед валь ні каў лю дзей 
роз ных уз рос та вых груп, якім 
па трэб ны ад па чы нак ад га рад-
ской мі тус ні, пры ем ныя ста сун кі 
з пры ро дай, мес ца для асэн са-
ван ня быц ця, — да паў няе Тац-
ця на Ма роз. — Да рас пра цоў кі 
кан цэп цыі мы па ды шлі з лю боўю, 
з ду шой, ха це ла ся б, каб гэ ты 
парк атры маў ся экс клю зіў ным і 
яго па лю бі лі га ра джа не. Аў тар-
скі ка лек тыў, у яго яшчэ ўвай шлі 
Ана толь Па тоц кі, Юлія Грыд не ва 
пры ўдзе ле Іры ны Хі люк, вель мі 
ра ды та му фак ту, што іх ба чан не 
су па дае з по гля дам на на зва ны 
аб' ект стар шы ні Брэсц ка га гар-
вы кан ка ма Аляк санд ра Ра га чу ка. 
Ме на ві та ён па спры яў рас крут-
цы гэ тай кам па ніі. Мэр уз на ча ліў 
не каль кі су бот ні каў па ачыст цы 
тэ ры то рыі гіс та рыч на га са ду. А 
ця пер прын цы по ва пад тры маў 
кан цэп цыю ар хі тэк та раў «Брэст-
жылп ра ек та». Ку ры руе ўсю пад-
рых тоў чую ра бо ту га лоў ны ар хі-
тэк тар Брэс та Мі ка лай Ула сюк.

Вель мі хо чац ца спа дзя вац ца, 
што праз ней кія два га ды мы змо-
жам прай сці ся па ста рым но вым 
Га рад скім са дзе, удых нуць глы ток 
чыс та га па вет ра, а мо жа, і па слу-
хаць доб рую му зы ку, як та ды, сто і 
бо лей га доў та му. І ад чуць ней кую 
за гад ка васць, імк нен не да бяс кон-
ца га спа сці жэн ня но ва га, як і за-
дум ва лі ар хі тэк та ры: «В го род ском 
са ду — флей ты да вал тор ны, ка-
пель мей сте ру хо чет ся взле теть...»

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by

bfw.by

ГОРАДУ — СА Д
Ад наў лен не гіс та рыч на га аб' ек та — ста ра даў ня га пар ку — па чы на ец ца ў Брэс це

Края ві ды Га рад ско га са ду на ста рых паш тоў ках.

Уся го ў кон кур се ўдзель ні ча ла 450 ка лек цый. У фі нал прай шлі 

100 най леп шых. Ар га ні за та ры XXVІ Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю-кон кур су 

мо ды і фо та «Млын мо ды» ад зна ча юць, што з кож ным го дам ці ка васць 

да ме ра пры ем ства рас це. 

Як і пра фе сі я на лізм удзель ні каў.


