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Га ту ем сваё!
Сён ня ма ла экс плу а та-

ваць тэ му гіс то ры ка-куль тур-

най спад чы ны — на ад ных 

эк скур сі ях ту рыс та доў га ў 

пэў ным рэ гі ё не не за тры-

ма еш. Але мож на пры дум-

ляць роз ныя фор мы, як тую 

ж гіс то рыю і тра ды цыі па-

даць. Так, у Зэ льве ла дзіц ца 

Ган нен скі кір маш з тэ ат ра-

лі за ва ны мі вы ступ лен ня мі, 

кон кур са мі, гу лян ня мі. Між 

ін шым, па ру ста год дзяў та-

му гэ тыя мяс ці ны бы лі вель мі 

па пу ляр ныя ў за мор скіх куп-

цоў, сю ды на кон ны кір маш 

з'яз джа лі ся з усёй Еў ро пы. 

Та му ў га рад скім па сёл ку на-

ват з'я віў ся му зей, пры све ча-

ны зга да най тэ ме.

У ра ё не ла дзі лі ся зя лё-

ныя гу лян кі (эка фес ты ва лі), 

а ся род апош ніх рас пра цо-

вак для ту рыс таў — цэ лая 

пра гра ма «Све жа ні на ў 

Мі ха ся», дзе гас цям рас ка-

жуць і па ка жуць, як раз бі-

раць свін чо, ра біць з яго роз-

ныя смач ныя стра вы. Між ін-

шым, ме на ві та ку лі нар ны мі 

тра ды цы я мі, у пер шую чар-

гу, мо жа па хва ліц ца ра ён. 

У аг ра га рад ках — кож ны 

ме сяц пра вод зяц ца свя ты 

«клуб ніц», «ма ла ка», «ка ло-

дзе жа». Але асаб лі ва трэ ба 

ад зна чыць кон курс «Га ту ем 

сваё», ка лі жу ры са страў, 

пра па на ва ных мяс цо вы мі 

гас па ды ня мі, аб ра ла топ-9, 

ся род якіх ку ры ца ў гар бу зе, 

буль бя ныя ка мы з гры ба мі, 

га лы шы па-бе ла рус ку, каў-

дык, пы зы па-га лын каў ску. 

Яны бу дуць за не се ныя на 

гаст ра на міч ную кар ту ра ё-

на, і пла ну ец ца, што адзін 

раз на ме сяц бу дуць па да-

вац ца ў ра ён ных рэ ста ра-

нах, аг ра ся дзі бах.

Да спра вы па збо ры ін-

фар ма цыі пра тра ды цый-

ную спад чы ну пры чы ні лі ся 

і мяс цо выя школь ні кі. У экс-

пе ды цы ях хлоп цы і дзяў-

ча ты з Кня зеў скай шко лы 

вы свят ля лі, як пра хо дзі лі 

ста рыя аб ра ды, фа та гра-

фа ва лі ўні каль ныя аб' ек ты, 

што за ха ва лі ся ў ра ё не, за-

піс ва лі ста ра даў нія рэ цэп ты. 

У вы ні ку з'я ві лі ся ку лі нар ныя 

бра шур кі, края знаў чы ка лян-

дар, ад мет на аформ ле ная 

фо та вы ста ва. Па паў ня ўся 

экс па на та мі школь ны му зей. 

Не вы пад ко ва Кня зеў ская 

шко ла ста ла ад ной з тых 

са мых кро пак ту рыс тыч на га 

марш ру ту «Зэ львен скі дыя-

руш», дзе га то вы пры няць 

ту рыс таў, пры чым, пры па-

пя рэд няй да моў ле нас ці, вы 

змо жа це тут на ват па каш-

та ваць стра вы, пры га та ва-

ныя па рэ цэп тах, са бра ных 

у экс пе ды цы ях.

У аг ра ся дзі бе «Сад ма ёй 

ма ры» гос ці змо гуць паў-

дзель ні чаць у мі ні-квэс тах 

і май стар-кла сах па пры га-

та ван ні «зэ львен скіх сму-

зі». Гас па дар «Ста рой ве сі» 

за пра шае на эк скур сіі на 

пча лі ную па се ку, у му зей

на ся ко мых, па дзе ліц ца, як 

ла віць нач ных ма ты лёў на 

свят ло. А ра зам з су пра цоў-

ні ка мі До ма ра мёст ваў мож-

на на ву чыц ца ра біць ад мыс-

ло выя су ве ні ры.

Мож на яшчэ доў га пе-

ра ліч ваць ці ка він кі, які мі 

на поў не ны марш рут «Зэ-

львен скі дыя руш», але лепш 

пры яз джай це сю ды ад па чы-

ваць — са праў ды бу дзе це 

ўра жа ны, як не звы чай на 

мож на пра вес ці час на ват 

у са мым ма лень кім ра ё не 

Гро дзен шчы ны. А каб зруч-

ней бы ло ары ен та вац ца на 

марш ру це, для вас пад рых-

 та ва лі паш парт ту рыс та, 

у якім са бра на ін фар ма цыя 

пра най больш ці ка выя аб'-

 ек ты Зэ львен шчы ны.

Ва ло жын шчы на 
пра па нуе...

Гіс та рыч ныя фак ты, на 

якіх мож на за кру ціць сю-

жэ ты эк скур сій, фес ты ва-

ляў, фэс таў зной дуц ца ў 

кож ным ра ё не, — упэў не ны 

ўдзель ні кі круг ла га ста ла, 

ар га ні за ва на га гра мад скай 

ар га ні за цы яй «Ад па чы нак у 

вёс цы». Але яны за ўва жы лі, 

што, на ват ка лі не кра наць 

тэ му гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны, заў сё ды мож на 

пры ду маць, чым за няць ту-

рыс таў. Яск ра вы прык лад 

та му — зя лё ны марш рут 

«Ва ло жын скія гас цін цы».

Так, адзін з пер шых вя ро-

вач ных га рад коў з'я віў ся ме-

на ві та тут. Ідэю мал па лэн да 

ўпа да ба лі ад ра зу не толь кі 

ту рыс ты, але і прад стаў ні кі 

роз ных уста ноў, аг ра ся дзіб 

па ўсёй Бе ла ру сі.

Са мая буй ная (300 кі ла-

мет раў) мар кі ра ва ная сет-

ка ве ла марш ру таў зноў жа 

па ча ла дзей ні чаць на Ва-

ло жын шчы не. Ін фар ма цыю 

пра яе мож на знай сці на 

роз ных сай тах, а так са ма 

гэ тыя ве ла марш ру ты на не-

се ны на кар ту.

Ак тыў на раз ві ва ец ца тут і 

кон ны ту рызм, пры чым пры 

жа дан ні ці ка выя па да рож жы 

на ко нях вам мо гуць ар га ні-

за ваць як на адзін дзень, так 

і на ча ты ры-пяць.

Агуль ны пры ват ны флот 

Ва ло жын ска га ра ё на — 

адзін з са мых моц ных у 

кра і не. І ка лі га доў з дзе сяць 

та му толь кі адзін кі сплаў ля-

лі ся па рэ ках ра ё на, ця пер 

вод ных ту рыс таў у лет ні час 

тут ты ся чы. Ула даль ні кі не-

ма тор ных лёг кіх ло дак да-

маў ля юц ца па між са бой аб 

цэ нах, так са ма гас па да ры 

аг ра ся дзіб ка а пе ру юц ца ў 

пы тан нях ар га ні за цыі ад па-

чын ку і пра жы ван ня ту рыс-

таў. І сён ня Ва ло жын шчы на 

здоль ная пры няць ту рыс таў 

з лю бы мі за па тра ба ван ня-

мі — мож на спы няц ца хоць 

у кем пін гу, хоць у са лід ных 

апарт амен тах.

Так са ма тут пла ну юць 

раз ві ваць лыж ны ту рызм, 

скан ды наў скую ха ду, якая 

сён ня вель мі па пу ляр ная ў 

све це...

І гэ та мы не зга да лі пра 

раз на стай ныя фес ты ва лі на 

ад кры тым па вет ры, ані ма-

цый ныя пра гра мы, бат лей-

ку, кір ма шы і май стар-кла-

сы (ся род апош ніх за ня ткі 

па вы ра бе му зыч ных ін стру-

мен таў, вы печ цы хле ба, гра-

ві роў цы на шкле).

І зя лё ныя марш ру ты пра-

цяг ва юць раз ві вац ца, ня гле-

дзя чы на тое, што яны ўжо 

ўраж ва юць сва ім «змес там». 

Лю дзі, якія сён ня ўцяг ну тыя 

ў аг ра ту рызм, кож ны год ла-

ма юць га ла ву над тым, чым 

бы яшчэ на сы ціць ад па чы-

нак у вёс цы. А ці не ў гэ тым 

сак рэт пос пе ху?

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

КУ РЫ ЦА Ў ГАР БУ ЗЕ, 
ЗЯ ЛЁ НЫЯ ГУ ЛЯН КІ ДЫ ВОД НЫЯ СПЛА ВЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ба рыс ЗІН ЧУК, мож на ска заць, 
ак са кал у га лі не ай чын най 
птуш ка га доў лі. На Са лі гор-
скай птуш ка фаб ры цы Ба рыс 
Іва на віч ужо со рак га доў, у 
тым лі ку трыц цаць на па са дзе 
ды рэк та ра. Ме на ві та пад яго 
кі раў ніц твам прад пры ем ства 
атры ма ла да лей шае раз віц цё 
і пры знан не ад ным з флаг ма-
наў кра і ны па вы твор час ці яек. 
Ня даў на за шмат га до вую доб-
ра сум лен ную пра цу, за ак тыў-
ны ўдзел у гра мад скім жыц ці 
кі раў нік уда сто е ны най вы шэй -
шай дзяр жаў най уз на га ро ды — 
ме да ля «За пра цоў ныя за-
 слу гі». Ка рэс пан дэнт «Звяз-
ды» па бы ва ла на ад ной з най-
леп шых птуш ка фаб рык кра і-
ны і па ці ка ві ла ся, як уда ло ся 
вы вес ці яе на та кі ўзро вень.

Сё ле та на фаб ры цы ўвя лі ў дзе-

ян не птуш нік для ўтры ман ня пе ра-

 пё лак на 400 па са дач ных мес цаў — 

да дат ко ва да тых 240, што бы лі 

ство ра ны ра ней. План ка, якую на-

ме ціў ка лек тыў па вы твор час ці пе-

ра пя лі ных яек, бу дзе за ле жаць ад 

по пы ту: коль кі змо гуць пра даць, 

столь кі і бу дуць вы пус каць. На огул 

жа маг чы мас ці птуш ка фаб ры кі — 

100 млн яек у год.

— Але столь кі пе ра пя лі най пра-

дук цыі на ўнут ра ным рын ку пра-

даць не змо жам, — ка жа Ба рыс 

Зін чук. — Та му пра цу ем з Ра сі яй. 

Аб' ёмы для па ста вак на рошч ва ем 

па сту по ва. Мі ну лы год атры ма лі 

ка ля 40 млн яек, сё ле та пла ну ем 

па вя лі чыць іх вы твор часць як мі ні-

мум у паў та ра ра за.

Са лі гор скія птуш ка во ды пер шы-

мі ў кра і не па ча лі пры ві ваць куль-

ту ру ўжы ван ня пе ра пя лі ных яек. 

З ця гам ча су за ўва жы лі ці ка васць 

спа жыў цоў да гэ та га пра дук ту і па 

ме ры та го, як па вя ліч ваў ся збыт, 

ад па вед на па вя ліч ва лі і аб' ёмы 

вы твор час ці. Ра сі я нам усё больш 

да спа до бы гэ тая пра дук цыя. Пры-

чым не толь кі сы рое пе ра пя лі нае і 

ку ры нае яй кі, але і ма ры на ва нае, 

вэн джа нае. Ка лі ў Бе ла ру сі за мі-

ну лы год рэа лі за ва лі 3 млн яек, 

то ў Ра сіі ў дзе сяць ра зоў больш. 

Яй кі ма ры на ва ныя як най лепш 

па ды хо дзяць для пунк таў хут ка-

га хар ча ван ня. Яны па ска ра юць 

пра цэс пры га та ван ня страў. Але 

ай чын ныя ку ха ры, кан ды та ры не 

зна хо дзяць гэ та му пра дук ту шы-

ро ка га пры мя нен ня, не ства ра юць 

пад яго но выя рэ цэп ты страў. На-

шы су се дзі ў гэ тым пла не ідуць 

на пе ра дзе.

На прад пры ем стве са мы ніз кі 

рас ход кар моў на адзін ку пра дук-

цыі ся род ана ла гіч ных птуш ка фаб-

рык. Ба рыс Іва на віч лі чыць, што ў 

гэ тым за слу га но ва га заа тэх ні ка, 

які пра фе сій на па ды хо дзіць да 

карм лен ня птуш кі. А гэ та да зво лі-

ла змен шыць са бе кошт пра дук цыі, 

што ў сваю чар гу паў плы ва ла на

яе кан ку рэн та здоль насць. «Сён ня

ідзе ба раць ба за рын кі збы ту. Яна 

мо жа вес ці ся роз ны мі спо са ба мі: 

зні жэн не са бе кош ту, ад пуск ной 

ца ны, па вы шэн не якас ці пра дук-

цыі. Гэ тыя склад ні кі па він ны быць 

увя за ны па між са бой. Пры чым 

змян шаць ад пуск ныя цэ ны бяз-

меж на не да пу шчаль на: фаб ры ка 

прос та не вы жы ве. Ба раць бу за 

ры нак трэ ба вес ці цы ві лі за ва на, 

не ад мі ніст ра цый ны мі і сі ла вы мі 

ме та да мі, а ме на ві та за кошт якас-

ці», — лі чыць мой су раз моў нік.

— Ба рыс Іва на віч, зы хо дзя чы з 

ва ша га мер ка ван ня, сцвер джан-

не, што кад ры вы ра ша юць усё, не 

са ста рэ ла.

— У ай чын най птуш ка га доў лі 

кад ра вы го лад. Ка лісь ці ў аб' яд-

нан ні «Птуш кап рам» бы ла на ла-

джа на доб рая сіс тэ ма пад рых тоў-

кі кад раў для га лі ны. Іх не прос та 

ву чы лі, але і стро га эк за ме на ва лі. 

Ця пер тых спе цы я ліс таў ня ма. За-

мест іх пры хо дзяць но выя, так бы 

мо віць «сы рыя». У нас вы пуск ні коў 

вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 

не па срэд на на вы твор час ці «вя-

дзе» «ста рая гвар дыя», якую мы 

за ха ва лі. Гэ та спе цы я ліс ты з во-

пы там, моц ным ба га жом ве даў, 

які яны атры ма лі ў свой час ад 

на стаў ні каў. Ка лісь ці ў Го рац кай 

сель гас ака дэ міі бы ла спе цы я лі-

за цыя «Птуш ка га доў ля», за тым 

яе за кры лі. Сён ня ад на ві лі, але 

ўзні кае пы тан не: хто вы клад чы кі? 

Гэ та не прак ты кі, а тэ а рэ ты кі, якія 

па паў ня юць пра фе сій ныя ве ды на 

асно ве са ста рэ лых кніг, та му што 

но выя па куль не на пі са ны. А тым 

ча сам тэх на ло гіі ру шы лі на пе рад. 

Вы клад чы кі па він ны ўяў ляць, што 

ад бы ва ец ца на вы твор час ці: ня-

хай яны пры яз джа юць, гля дзяць, 

ву чац ца, зна ё мяц ца з тэх на ло гі я-

мі, якія мы па ста ян на ўдас ка наль-

ва ем. Пра гэ та ў пад руч ні ках не 

пі шац ца. Ця пер мно гія пра клад ва-

юць шлях, які аказ ва ец ца не заў-

сё ды, мяк ка ка жу чы, апраў да ным: 

вы со кі са бе кошт пра дук цыі, не ра-

цы я наль ныя рас хо ды. У вы ні ку з 

бюд жэ ту да во дзіц ца вы дат коў ваць 

знач ныя срод кі асоб ным птуш ка-

фаб ры кам, та му што яны не ў ста-

не ся бе ўтрым лі ваць. Мы ні ў ко га 

не бя ром гро шай: раз ві ва ем ся, бу-

ду ем ся, на бы ва ем но вае су час нае 

аб ста ля ван не, вя дзём па шы ра нае 

ўзнаў лен не вы твор час ці і ру ха ем ся 

на пе рад.

На дум ку Ба ры са Зін чу ка, па-

він на быць цес ная су вязь на ву кі 

з вы твор час цю: «Мы мо жам пра-

па на ваць сваё прад пры ем ства як 

ба за вае: для гэ та га ў нас ёсць усе 

ўмо вы. І не трэ ба нам бюд жэт ных 

гро шай на роз ныя экс пе ры мен ты. 

Мы лю бім экс пе ры мен та ваць. На-

прык лад, для пту шак рас пра цоў ва-

ец ца роз ны ра цы ён. За тым па раў-

ноў ва ем эфек тыў насць, коль касць 

са бра ных яек. У нас вы со ка тэх-

на ла гіч ная сіс тэ ма ўлі ку вы ні каў 

экс пе ры мен таў».

Ка лі Ба рыс Зін чук уз на ча ліў 

прад пры ем ства, тут вы пус ка лі 

34 млн яек у год, сён ня та кую коль-

касць атрым лі ва юць за паў та ра 

ме ся ца. Уда ло ся гэ та га да сяг нуць 

дзя ку ю чы но вым тэх на ло гі ям. На 

ад ных і тых жа пло шчах знач на па-

вя лі чы лі коль касць птуш кі. Ку пі лі 

но выя больш пра дук цый ныя кро сы

птуш кі. Ка лі ра ней ад ку ры цы-

ня суш кі атрым лі ва лі ў год 268 яек і 

лі чы лі, што гэ та рэ корд, то сён ня 

збі ра юць па 325 штук ад кож най.

Сён ня ў Бе ла ру сі вы пус ка ец ца 

32 % яек звыш не аб ход на га аб'-

ёму, які мо гуць спа жыць бе ла ру-

сы. Гэ тыя ліш кі экс пар ту юц ца. Не 

та му, што вы твор цы зма га лі ся за 

знеш ні ры нак. Прос та не змаг лі 

пра даць пра дукт унут ры кра і ны. 

На жаль, экс парт сён ня страт ны, 

за ме жа мі кра і ны яй кі рэа лі зу юц ца 

па ас тат ка вым прын цы пе.

— У та кім ра зе ўзні кае пы тан-

не: ці па трэб ны страт ныя птуш-

ка фаб ры кі і ці вар та па вя ліч ваць 

вы пуск пра дук цыі, ка лі гэ та не мэ-

та згод на?

— Гэ та так. Ка лі та кое бу дзе 

пра цяг вац ца, што цал кам маг чы-

ма, бо кож ны ста ра ец ца па вя ліч-

ваць аб' ёмы вы твор час ці — па тра-

ба ван не ча су і, ма быць, за ко наў 

эка но мі кі, то ад па вед на бу дзе 

ўзрас таць і экс парт. У вы ні ку ў цэ-

лым у птуш ка га доў чай га лі не не 

бу дзе страт. Але та кую сі ту а цыю 

мож на па раў наць з ся рэд няй тэм-

пе ра ту рай па шпі та лі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Пы тан не ру бамПы тан не ру бам   ВА КОЛ ЯЙ КА

У ай чын най птуш ка га доў лі 

кад ра вы го лад. Ка лісь ці 

ў аб' яд нан ні «Птуш кап рам» 

бы ла на ла джа на доб рая 

сіс тэ ма пад рых тоў кі 

кад раў для га лі ны. Іх не 

прос та ву чы лі, але і стро га 

эк за ме на ва лі. Ця пер тых 

спе цы я ліс таў ня ма. За мест 

іх пры хо дзяць но выя, 

так бы мо віць «сы рыя».

Ча му «сы рыя» ма ла дыя 
спе цы я ліс ты ў птуш ка га доў лі?


