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Душ ура жан няў 
і эмо цый

На лю ба ваў шы ся пры род най ве-

ліч чу, ра зам з Ва ле ры яй НІ КІ ЦЮК, 

спе цы я ліс там ад дзе ла ін фар ма-

цыі ту ра пе ра та ра «Аў та ма ты за ва-

ныя тэх на ло гіі ту рыз му», вы ра шы-

лі вы пра ба ваць на са бе мяс цо выя 

пра па но вы. Аха піць усе, ды яшчэ 

за адзін дзень, вя до ма, не маг чы ма, 

та му вы бра лі са мыя вы біт ныя.

На па чат ку тра пі лі ў кры я ка ме-

ру, дзе я спаў на ад чу ла, што та-

кое ля чэн не хо ла дам мі нус 130 °С. 

Гэ та на пер шы раз, бо не ка то рыя 

ад па чы валь ні кі да хо дзяць да мак-

сі му му — 190 °С. Ар га нізм за хві-

лі ну на ват не па спеў зра зу мець, 

што ад бы ло ся, а ўжо вы ска чыў з 

кап су лы і, зда ец ца, па ляг чэў на 

па ру кі ла гра маў і ўзба дзё рыў ся 

вы шэй нор мы.

Яшчэ я па бы ва ла ў ка зач ным ду-

шы ўра жан няў. Спа чат ку ты ста іш 

пад цёп лым дож джы кам, слу ха еш 

лёг кую му зы ку, ва кол — мяк кае 

чыр ва на ва тае свят ло. Хві лі на за ціш-

ша і — ма лан ка з гро мам, жорст кія, 

ха лад на ва тыя стру ме ні — ні бы та 

са праў ды пад тра піч ны лі вень тра-

пі ла.

Не аб мі ну ла я і га ла ка ме ру (са ля-

ны па кой), і ба сейн, у якім да дат ко-

ва зла джа ны ва да спа ды і джа ку зі з 

бур бал ка мі. А пас ля вод ных пра цэ-
дур па зна ё мі ла ся з мяс цо вым «сон-
цам». Яно ў вы гля дзе спе цы яль ных 
лям паў, пад які мі мож на па грэц ца і 
рас сла біц ца, ззяе ў сты лі за ва ным 
пад мар ское ўзбя рэж жа па коі круг-
лы год.

Пра ле бе дзяў 
і паэ таў

Доб ра ўпа рад ка ва ны пляж са-
на то рыя — мес ца для за га ру, пла-
ван ня і... ста сун каў з ле бе дзя мі. 
Цар ствен ныя птуш кі мі лас ці ва пры-
ма юць ежу ад ту рыс таў. А з пір са, 
які вы да ец ца да лё ка ў во зе ра, ад па-
чы валь ні кі на зі ра юць за сві тан ка мі і 
змяр кан ня мі.

— Мы зна хо дзім ся лі та раль-

на ў цэнт ры На ра чан ска га пар-

ку, і ма ем усе пры род ныя фак та-

ры, якія спры я юць азда раў лен ню. 

А вя ліз ная тэ ры то рыя да зва ляе па да-

рож ні чаць па ле се і ка рыс тац ца яго 

да ра мі. Гэ та на шы га лоў ныя пе ра ва-

гі, — упэў не ны Аляк сандр ШЧУ КО, 

га лоў ны ўрач са на то рыя «Сос ны».

У са на то рыі ка жуць, што пра па-

ну юць па слу гі, якія ад па вя да юць 

ча кан ням ча ла ве ка. Ле там тут ха-

ва юц ца ад спя ко ты, а ў ве рас ні па-

чы на ец ца «на шэс це» грыб ні коў ва 

ўзрос це. Час ад ча су ад па чы валь ні кі 

на столь кі на тхня юц ца, што па чы на-

юць пі саць вер шы, хоць ра ней на ват 

не ду ма лі ні аб чым па доб ным.

Не ка то рыя да гэ туль лі чаць, што 

са на то рый — рэ жым нае мес ца, ку-

ды ця бе ад праў ля юць да леч вац ца 

пас ля баль ні цы, і за няц ца тут ня ма 

чым. Ад нак су час ныя здраў ні цы, у 

якія пе ра тва ры лі ся са вец кія са на то-

рыі, ні чым не па цвяр джа юць та кое 

стаў лен не.

Мно гія пры яз джа юць сю ды не 

адзін год, не ка то рыя цэ лы мі кам-

па ні я мі да маў ля юц ца, пад гад ва юць 

час пад су мес ны пры езд, ра яць ад-
па чы нак сяб рам, якія тут яшчэ не 
бы ва лі. Зу сім ня даў на з'е ха ла па ра 
(абод вум ужо за 70), якая ад па чы-
вае ў «Сос нах» тры ра зы на год. 

Ка рыс нае 
з пры ем ным

— Зна хо дзя чы ся ў са на то рыі, доб-
ра спа лу чаць ка рыс нае з пры ем ным. 
Ар га ніз му трэ ба не толь кі атрым лі-
ваць ап ты маль ную на груз ку для ля-
чэн ня, але і да ваць яму «вы хад ныя 
дні», каб за сво іць пра цэ ду ры. У гэ ты 
час мож на паў дзель ні чаць у ме ра-
пры ем ствах на тэ ры то рыі са на то-
рыя або ад пра віц ца ў эк скур сіі, якія 
пра па ну юць тут жа, — ра іць Воль га 
ШУ ППО, на чаль нік са на тор на-ку-
рот на га ад дзе ла прад пры ем ства 
«Аў та ма ты за ва ныя тэх на ло гіі ту-
рыз му». — У «Сос нах», на прык лад, 
мож на вы ехаць у «Ап тэ кар скі сад». 
Там па ка жуць і рас ка жуць, як і ад 
ча го ўжы ваць зёл кі, рас па вя дуць, 
якія з рас лін ле ка выя ці атрут ныя.

Каб дбай на да сле да ваць са на-
тор ныя пра па но вы і знай сці здраў ні-
цу, ку ды за хо чац ца вяр тац ца, лепш 
усё ж на вед ваць іх са мо му. А мы з 
«Сяб роў кай» на ступ ным ра зам ад-
пра вім ся ў агляд ную эк скур сію і па-
зна ё мім ся з фар ты фі ка цый ны мі збу-
да ван ня мі сі вой даў ні ны ў За слаўі 
і су час ным вы гля дам аба рон на га 
комп лек су «Лі нія Ста лі на».

Іры на СІ ДА РОК



Ар тыс ты Гро дзен скай 

аб лас ной фі лар мо ніі ўпер-

шы ню вы сту пі лі на бал ко не 

мі ну лым ле там. Кан цэр ты 

ме лі пос пех, а сё ле та яны 

ста лі пра во дзіц ца кож ны ты-

дзень.

— З кож ным ра зам аў-

ды то рыя рас це, — за зна чае 

на мес нік ды рэк та ра Гро-

дзен скай аб лас ной фі-

лар мо ніі Ган на ЛЫЧ КОЎ-

СКАЯ. — І гэ та не толь кі 

вы пад ко выя слу ха чы, якія 

ідуць з ра бо ты ці прос та 

апы ну лі ся па ней кіх спра-

вах у цэнт ры го ра да. Сю ды 

пры хо дзяць спе цы яль на, 

мы шы ро ка ін фар му ем аб 

кан цэр тах. Ба чым, што ў на-

тоў пе ёсць і ту рыс тыч ныя 

гру пы.

Рэ пер ту ар кан цэр та на 

бал ко не кла січ ны. У асноў-

ным гэ та арыі з вя до мых 

опер і апе рэт — Каль ма на, 

Глін кі, Ду на еў ска га... Тут 

мож на па чуць вір ту о за-

ба я ніс та і джа за выя кам па-

зі цыі на сак са фо не. Ве ліч-

на гу чыць з вы шы ні вя до мая 

«Ave Marіa» Шу бер та.

— На шы ар тыс ты вы-

сту па юць не толь кі на бал-

ко не, — рас каз вае Ган на 

Лыч коў ская. — Сё ле та мы 

ад кры лі сва ім кан цэр там 

агляд ную пля цоў ку на бе-

ра зе Нё ма на з пра гра май 

Ра тон да-АРТ. Ідэя на ра дзі-

ла ся пе рад фес ты ва лем 

на цы я наль ных куль тур. 

Ду ма ем, што вы ступ лен ні 

тут ста нуць тра ды цый ны мі. 

Ву ліч ныя кан цэр ты так са ма 

пра во дзім у дво ры ках гіс та-

рыч на га цэнт ра го ра да.

Та кая фор ма кан цэрт-

най дзей нас ці ўжо вы клі-

ка ла пэў ны рэ за нанс у го-

ра дзе. Ра зам з тым «вы хад 

на ву лі цу» мож на на зваць 

вы му ша ным кро кам, бо 

бу ды нак аб лас ной фі лар-

мо ніі ўжо да во лі пра цяг лы 

час зна хо дзіц ца на рэ кан-

струк цыі. І хоць бу даў ні чыя 

ра бо ты амаль за вер ша ны, 

знач ныя срод кі не аб ход ны 

на за куп ку аб ста ля ван ня. 

У фі лар мо ніі спа дзя юц ца, 

што бу ды нак бу дзе на рэш це 

ад ноў ле ны і ўпа рад ка ва ны 

да кан ца го да. Між ін шым, 

уз ні кае пы тан не: ці за ста-

нуц ца ў пра гра ме ар тыс таў 

ву ліч ныя кан цэр ты, якія так 

прый шлі ся ўсім да спа до бы 

і на да юць ста ра жыт на му 

цэнт ру но вы ка ла рыт?

На гэ та пы тан не ў фі-

лар мо ніі ад ка за лі ста ноў ча: 

вы ступ лен ні і на бал ко не, 

і ў дво ры ках бу дуць пра цяг-

вац ца на да лей. Кан цэр ты 

на ват аб' яд на ны ў асоб ны 

пра ект — «Ме ло дыі ста ро-

га два ра». У ар тыс таў ёсць 

на мер вы сту піць на да ху 

га рад ско га ўні вер ма га, дзе 

ад мыс ло ва для гэ тых мэт 

рых ту ец ца пля цоў ка.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



 У ТЭ МУ

На пе шай ву лі-

цы мож на па чуць не 

толь кі кла січ ную му-

зы ку, але і на род ную. 

У ад ным з дво ры каў 

збі ра юц ца ама та ры-

му зы кан ты, там ёсць 

са праўд ная ду да. 

Хло пец сам яе зра біў 

і на ву чыў ся іг раць. 

А гар ма ніст яшчэ і ву-

чыць пры сут ных на-

род ным по бы та вым 

тан цам. І ах вот ных 

ха пае. Для ту рыс таў 

му зы кан ты пра па ну-

юць вы ка наць на род-

ныя ме ло дыі іх кра ін.

АД АСОБ ЛЕ НЫ 
РЭ ЛАКС

Мі нус 190 °С, улас нае «сон ца» і ін шыя ці ка він кі са на то рыя на На ра чы
Са сно вы аб сяг з ма гут ны мі дрэ ва мі, аку рат ныя сцеж кі між 

дам ка мі для ад па чы валь ні каў — са праўд ны мі двух па вяр хо вы мі 

ка тэ джа мі. Па аба пал га лоў на га кор пу са — аль пій скія гор кі 

не звы чай ных фор маў з квет ка мі і хво я мі, вя лі кі фан тан, алея 

з ажур ны мі ліх та ра мі ды лаў ка мі. А ўнут ры збу да ван ня — 

шкля ная і свет ла вая пры га жосць аздаб лен ня, смач ная ежа, 

без ліч пра цэ дур... А яшчэ... кож ны з та бой ві та ец ца, ну не 

раў ну ю чы як на вёс цы, дзе ўсе адно ад на го ве да юць. Усё гэ та — 

са на то рый «Сос ны» ў На ра чан скім пар ку — 

больш за 55 гек та раў пры род най пры га жос ці, ці шы ні 

і ду шэў нас ці, якую, як ка жуць, так цэ няць гос ці.

Ле та ў го ра дзеЛе та ў го ра дзе  

Ка лі сцэ на — бал кон...
Пе шая ву лі ца ў Грод не на бы вае ры сы му зыч на га Брад вея

Ванд роў кі з сяб роў кайВанд роў кі з сяб роў кай  

З ня даў ніх ча соў у цэнт ры го ра да мож на па чуць 

не толь кі ву ліч ных му зы каў, але і «вы со кае» 

мас тац тва ў лі та раль ным сэн се. 

Пра фе сій ныя му зы кан ты вы кон ва юць кла січ ныя 

тво ры з бал ко на дру го га па вер ха 

гіс та рыч на га бу дын ка.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

ЗГУБ ЛЕ НЫ 
ГА ДЖЭТ МОЖ НА 

ЗНАЙ СЦІ
Та кую маг чы масць за-

бяс печ вае ма біль ны 

апе ра тар МТС. Па слу га 

«Пад аба ро най» да па-

мо жа знай сці і вяр нуць 

смарт фон або план шэт 

у вы пад ку іх стра ты або 

кра дзя жу.

Яна да зва ляе за бла ка ваць 

згуб ле ны або скра дзе ны га-

джэт у рэ жы ме ан лайн або па 

зван ку ў цэнтр ка лек тыў на га 

ка ры стан ня і пра ду хі ліць тым 

са мым не па жа да ны до ступ 

да пер са наль ных да ных, ад-

са чыць гіс то рыю пе ра соў ван-

няў пры ла ды і да ве дац ца пра 

яе ця пе раш няе мес ца зна хо-

джан не. Акра мя та го, аба-

нен ты па слу гі мо гуць ажыц-

ця віць ад да ле ны фо та за хоп 

з фран таль най ка ме ры, што 

да дат ко ва па вы шае шан цы 

на па спя хо вае вяр тан не пры-

ла ды яе гас па да ру.

Яшчэ ад на важ ная оп цыя 

но ва га сэр ві су — уста ноў ка 

элект рон на га сты ке ра з ідэн-

ты фі ка цый ным ну ма рам і кан-

такт най ін фар ма цы яй. Дзя ку-

ю чы яму ча ла век, які знай шоў 

дэ вайс, бу дзе ве даць, як вяр-

нуць яго ўла даль ні ку. У якас ці 

ма ты ва цыі за вяр тан не пра-

ду гле джа на ўзна га ро джан не. 

Пры чым яго вы пла ту, так са ма 

як і су вязь з ад ра са там, кам-

па нія цал кам бя рэ на ся бе. 

Но вы сэр віс пра цуе круг ла су-

тач на па ўсім све це, як і кур'-

ер ская да стаў ка.

Пра гра ма «Пад аба-

ро най» су мя шчаль ная са 

смарт фо на мі і план шэ та мі 

пад кі ра ван нем апе ра цый-

най сіс тэ мы Аndrоіd вер-

сіі 4.4 і вы шэй шай. Пад ра-

бяз нас ці пра па слу гу «Пад 

аба ро най» і ін струк цыі па яе 

пад клю чэн ні і вы ка ры стан-

ні мож на знай сці па ад ра се 

рrоtесt.mts.bу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


