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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.57 21.33 16.36
Вi цебск — 4.40 21.30 16.50
Ма гi лёў — 4.47 21.23 16.36
Го мель — 4.52 21.11 16.19
Гродна — 5.14 21.47 16.33
Брэст    — 5.23 21.39 16.16
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Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Месяц
Апошняя квадра 13 ліпеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Iмянiны
Пр. Ювеналія.

К. Генрыха, Давыда, Уладзіміра.

15 ЛI ПЕ НЯ

1410 год — ка ля на се ле ных пунк таў 

Грун вальд i Та нен берг ад бы ла ся 

Грун валь дская бiт ва, вы ра шаль ная бiт ва Вя лi кай 

вай ны 1409—1411 га доў па мiж ВКЛ i Поль шчай, 

з ад на го бо ку, i Тэў тон скiм ор дэ нам — з дру го га. 

Гэ тая бiт ва вы ра шы ла зы ход вай ны. Вой скi Тэў тон ска га ор дэ на 

бы лi раз гром ле ны аб' яд на ны мi вой ска мi Поль ска га ка ра леў ства 

i Вя лi ка га Княст ва Лi тоў ска га. З бе ла рус кiх зя мель удзель нi ча-

лi ха руг вы По лац кая, Вi цеб ская, Мсцi слаў ская, Га ра дзен ская, 

Бе рас цей ская, Пiн ская, На ва груд ская, Лiд ская, Ваў ка выс кая, 

Дра гi чын ская, Ар шан ская, Ту раў ская, Слуц кая, з рус кiх — Сма-

лен ская. Пе ра мо га са юз нi каў пад Грун валь дам спы нi ла экс пан-

сiю кры жа коў на сла вян скай зям лi.

1900 
год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр 

Мi ка ла е вiч Ду боў ка, бе ла рус кi 

па эт, пра за iк, пе ра клад чык, кры тык. У 1930-м 

рэ прэ сi ра ва ны. Рэ абi лi та ва ны ў 1957-м.

1910 
год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр 

Мац ве е вiч Стэль мах, бе ла рус-

кi тэ ат раль ны дзе яч, пiсь мен нiк, за слу жа ны 

дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сi.

1920 год — на ра дзiў ся Да нi iл Ан то-

на вiч Куль бе да, удзель нiк па-

тры я тыч на га пад пол ля i пар ты зан ска га ру ху 

на тэ ры то рыi Брэсц кай воб лас цi ў га ды Вя лi кай Ай чын най вай-

ны. Пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сi — у Чыр во най Ар мii. За гi нуў у 

баi ў 1944-м пры вы зва лен нi Вар ша вы.

1940 
год — на ра дзi ла ся Люд мi ла Пят роў на Ша хоць ка, 

бе ла рус кi дэ мог раф, эка на мiст i са цы ё лаг, док тар 

са цы я ла гiч ных на вук, кан ды дат эка на мiч ных на вук, пра фе сар.

1950 год — на ра дзiў ся Ана толь Фё да ра вiч Мяс нi коў, 

бе ла рус кi гiс то рык, лi та ра тар i пуб лi цыст, кан ды-

дат гiс та рыч ных на вук. Пра ца ваў у га зе тах «Чыр во ная зме на» 

i «Звяз да». Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi.

2005 
год — ар хi тэк тур на-куль тур ны комп лекс рэ зi дэн-

цыi Ра дзi вi лаў у Ня свi жы i Ду га Стру вэ ўне се ны 

ў Спiс Су свет най спад чы ны ЮНЕС КА.

1240 
год — ад бы ла ся Не ўская бiт ва. 

Раз гром рус кi мi вой ска мi на ча ле 

з кня зем Аляк санд рам з ро ду Яра сла вi чаў швед-

ска га вой ска пад ка ман да ван нем Бiр ге ра Яр ля 

на ра цэ Ня ва. Пе ра мо га рус кай ра цi пра ду хi лi ла 

па гро зу ва ро жа га на шэс ця з поў на чы i за бяс пе чы ла бяс пе ку 

ме ж Ру сi з бо ку Шве цыi. За пра яў ле нае ва ен нае май стэр ства i 

муж насць князь Аляк сандр быў пра зва ны Не ўскiм.

1815 
год — пас ля ад ра чэн ня ад тро на (22 чэр ве ня 

1815-га) На па ле он Ба на парт пры быў на вост раў 

свя той Але ны, дзе пра вёў апош нiя га ды жыц ця.

1930 
год — на ра дзiў ся Жак 

Дэ ры да, фран цуз скi фi-

ло саф, адзiн з най буй ней шых прад стаў-

нi коў пост струк ту ра лiз му. Аў тар прац у 

га лi не псi ха ана лi зу. Ака заў знач ны ўплыў

на фi ла соф скую дум ку дру гой па ло вы

XX ста год дзя.

ЦЫ ЦЭ РОН:

«Пер шы за кон гiс то рыi — ба яц ца лю бой хлус-
нi, а по тым — не ба яц ца праў ды, якая б яна нi 
бы ла».

Ры нак. Па ра дах хо дзiць муж чы на 

з па пер кай.

— Муж чы на, вы ж за бы лi ся ку пiць 

цы бу лю!

— Але ў мя не цы бу ля не за пi са на.

— Дык iдзi це, я вам да пi шу!

Ма ла ды ча ла век пы та е пры го жую 

дзяў чы ну:

— Пра бач це, дзяў чы на, а ва шай ма ме 

зяць не па тра бу ец ца?

— Ды не, дзя куй, яна яшчэ ста ро га 

не да грыз ла!

— Бокс — са мы леп шы вiд спор ту!

— Вы, на пэў на, бак сёр?

— Не, я — дан тыст.

1. Як пра вi ла, гiб ры ды больш 

ура джай ныя, устой лi выя да за-

хвор ван няў, на шмат ра ней ус ту-

па юць у фа зу пло да на шэн ня.

2. Ра сад ны ме тад вы рошч-

ван ня ка бач коў да па ма гае 

атры маць пер шы ўра джай на-

шмат ра ней. Асаб лi ва ў рэ гi ё-

нах з уме ра ным клi ма там цi ў 

га ды з ха лод най за цяж ной вяс-

ной. На сен не ка бач коў пра рас-

тае ляг чэй, ка лi за ма чыць яго 

ў не вя лi кай коль кас цi ва ды на 

ад ну га дзi ну. Для вы рошч ван-

ня ра са ды лепш браць вя лi кую 

ёмiс тасць, та му што ў гэ тай га-

род нi ны спа чат ку фар мi ру ец-

ца ка ра нё вая сiс тэ ма, а по тым 

рас це зя лё ная ма са.

Пры блiз на праз 25—30 дзён 

пас ля з'яў лен ня пер шых ус хо-

даў ра са да ка бач коў га то вая да 

вы са джван ня ў грунт.

3. Ка бач кi лю бяць ар га нi ку, 

та му для вя лi ка га ўра джаю iх 

вы са джва юць на цёп лых кам-

пост авых град ках або ў цёп лых 

лун ках. Пры па са дцы на кам-

пост авай ку чы (з-за за кi сан ня 

ўнут ры) зям ля нi бы па да грэ тая. 

У та кiм вы пад ку ка бач кi бу дуць 

рас цi, на ват ка лi ва кол яшчэ не 

рас таў снег. Пры гэ тым iх трэ ба 

аба ра нiць па двой най хо ван кай-

цяп лiч кай з ад лег лас цю па мiж 

па крыц ця мi 30 см (ства ра ец ца 

эфект тэр ма са).

Цёп лая лун ка ро бiц ца так: 

вы коп ва ец ца яма на два шты-

кi рыд лёў кi i на паў ня ец ца пус та -

зел лем (у iдэа ле — све жая

кра пi ва ра зам з су хой тра вой). 

Усё гэ та пры сы па юць звер ху 

зям лёй, у якую i вы са джва юць 

ра са ду ка бач коў. За па ру дзён 

да вы сад кi ра са ды лун кi доб ра 

па лiць не раз баў ле ным на сто ем 

з тра вы, якая за бра дзi ла.

Па мiж кус та мi ка бач коў зям-

лю муль чы ру юць тон кiм плас-

том су хой тра вы цi пус та зел ля. 

Гэ та за хоў вае вiль гаць i аба ра-

няе ад зарастання.

Вы са джваць ра са ду вар та на 

ад лег лас цi не менш за 80 см, 

каб даць кож на му кус ту да стат-

ко вую пло шчу хар ча ван ня, i каб 

бы ло зруч на збi раць ура джай.

4. Фар мi ра ван не кус та — 

аба вяз ко вая пра цэ ду ра. Пры-

бi ра юц ца ўсе лiс ты, якiя ля-

жаць на зям лi (каб бы ло менш 

хва роб i iн фек цый). Ка рэнь чык 

лiс та не зра заць! Ён сiл куе

за вязь.

Не кож ная квет ка ка бач ка 

пры но сiць плод, та му што ёсць

муж чын скiя i жа но чыя квет кi. 

У жа но чых кве так мож на ўба чыць

па таў шчэн не там, дзе бу дзе 

зна хо дзiц ца плод, у муж чын скiх 

гэ та га па таў шчэн ня ня ма. Пер-

шыя муж чын скiя квет кi-пус та-

цве ты пры бi ра юц ца амаль цал-

кам, каб не абяс сiль ваць куст. 

Але паз ней нель га пры бi раць 

усе пус та цве ты. Муж чын скiя 

квет кi па трэб ныя для апы лен-

ня жа но чых.

Пры вы рошч ван нi са ма апы-

ляль ных гiб ры даў муж чын скiя 

квет кi не па трэб ныя, i iх мож на 

пры браць цал кам.

Акра мя та го, пры фар мi ра-

ван нi кус тоў част ко ва зра за юць 

са мыя вя лi кiя лiс ты, па кi нуў шы 

толь кi iх сцяб ло, — для та го каб 

яны не за ця ня лi за вязь i бы ло 

доб рае пра вет ры ван не ўнут ры 

кус та. Гэ та яшчэ i доб рая пра-

фi лак ты ка за гнi ван ня ма ла дой 

за вя зi.

5. Для атры ман ня са праў ды 

вя лi ка га ўра джаю ка бач кi па-

тра бу юць пад кор мак. За се зон 

iх пад корм лi ва юць мi нi мум тры 

ра зы.

На 10-ы дзень пас ля вы-

сад кi ра са ды ро бяць азот ную 

пад корм ку. Гэ та мо жа быць 

тра вя ны на стой, раз ве дзе ны 

ва дой у пра пор цыi 1:10. Тра вя-

ны на стой ро бiц ца на ступ ным 

чы нам. За паў ня юць ёмiс тасць 

тра вой (доб ра па клас цi ту-

ды лiс це дзьму хаў ца, ло пу ху, 

сцёб лы кра пi вы, тры пут нi ку), 

за лi ва юць ва дой, на кры ва юць 

на крыў кай. Праз 7-10 дзён, ка лi 

зе ля нi на пе ра бро дзiць, раз во-

д зяць на стой з раз лi ку 1 л на 10 л 

ва ды, змеш ва юць i па лi ва юць 

кож ны куст.

Ка лi ка бач кi па чы на юць цвiс-

цi, зноў ро бяць та кую ж азот-

ную пад корм ку.

У фа зе па чат ку пло да на шэн-

ня доб ра дзей нi чае ка лiй нае 

ўгна ен не. 2 лiт ры драў ня на га 

або тра вя но га по пе лу за лiць 

вяд ром ва ды, па кi нуць на су ткi. 

Мож на прос та рас сы паць по пел 

пад кус том пе рад па лi вам.

Да дат ко вая пад корм ка для 

ка бач коў (ка лi дрэн ная за вязь 

або мае мес ца за гнi ван не пла-

доў) на асно ве бо ру: 5 г бо ру на 

вяд ро ва ды, да даць 40 кро пель 

ёду i ма лоч ную сы ро ват ку, 1—2 

шклян кi (мож на да 1 лiт ра).

6. У за леж нас цi ад умоў на-

двор'я, па лi ваць ка бач кi рэ ка-

мен ду ец ца не час цей ад на го-

двух ра зоў на ты дзень. Пад час 

па лi ву са чы це, каб пад кус том 

бы ло вiль гот на. Але не пе ра-

баў це i па мiж па лi ва мi да вай це 

злёг ку пад сох нуць верх ня му 

плас ту зям лi.

Важ на: за паў та ра тыд ня да 

ма са ва га збо ру ўра джаю не 

па лi вай це ка бач кi, iнакш яны 

бу дуць дрэн на за хоў вац ца i 

гнiць.

7. Пер шыя 2—3 ма ла дыя 

пла ды ка бач коў не аб ход на 

зрэ заць пас ля да сяг нен ня iмi 

12—15 см у даў жы ню, гэ та сты-

му люе пра цяг пло да на шэн ня ў 

рас лiн.

Не па кi дай це ка бач кi на кус-

це да ста дыi па спя ван ня (ка лi ён 

да сяг не мак сi маль на га па ме ру 

i пач не жоўк нуць). Куст пус цiць 

усе сi лы на ўтва рэн не на сен ня, 

i гэ та пры вя дзе да рэз ка га знi-

жэн ня да лей ша га ўра джаю.

Рас лi на як бы атрым лi вае 

сiг нал, што мi сiя раз мна жэн ня 

за вер ша на, i вы бу дзе це атрым-

лi ваць з яго па 1—2 ка бач кi на 

ты дзень за мест двух што дзён-

ных. Пры гэ тым ска ро цiц ца i

тэр мiн пло да на шэн ня — за мест 

4—5 ме ся цаў бу дзе паў та ра.

Ка бач кi вар та зры ваць ма ла-

ды мi (пры даў жы нi не больш за 

20 см), што не толь кi па вя лiч вае 

ўра джай насць, але i да зва ляе 

мець больш смач ныя пла ды.

8. Вось не каль кi са мых рас-

паў сю джа ных праб лем, якiя 

ўзнi ка юць пры вы рошч ван нi 

ка бач коў, iх пры чы ны i спо са-

бы вы рашэння.

Рас лi на страч вае пла ды 

яшчэ да та го, як яны па чы-

на юць рас цi

Ад ной з пры чын мо жа быць 

ха лод нае i даждж лi вае на-

двор'е. Дру гой — жа но чыя 

квет кi не аплад ня юц ца. Мож на 

да па маг чы ка бач кам, пра вёў-

шы руч ное апы лен не. Са рвi це 

муж чын скую квет ку i пра вя-

дзi це ўздоўж пес цi ка жа но чай 

квет кi, пе ра но ся чы та кiм чы нам 

пы лок.

Вель мi шмат пус та цве таў, 

пла ды дрэн на за вяз ва юц ца, 

або за вязь згнi вае

Пры чы най з'яў ля ец ца не да-

хоп мiк ра эле мен таў. Ка лi ка-

бач кi рас туць на кам пост авай 

ку чы, iм да стат ко ва азо ту i ма-

 ла мiк ра эле мен таў. Вы шэй-

 апi са ная пад корм ка бо рам хут ка

вы ра шае гэ тую праб ле му.

Муч нiс тая ра са

Су праць муч нiс тай ра сы 

да па мо жа на ступ ны рас твор: 

40 кро пель зя лён кi або ёду на 

10 л ва ды. Iм вар та шчод ра па-

лiць кус ты па лiс цi з па лi вач кi.

8 хiт рас цяў для вя лi ка га 
ўра джаю ка бач коў

Ка ба чок змя шчае вi та мi ны А i С, ка лiй, каль цый, 

жа ле за, маг нiй i iн шыя ка рыс ныя рэ чы вы. Яго хар чо выя 

ва лок ны ад сар бi ру юць так сi ны, па мян ша юць уз ро вень 

ха лес тэ ры ну ў кры вi. Гэ тая га род нi на лi чыц ца 

не за мен ным ды е тыч ным пра дук там. Для за да валь нен ня 

па трэб у ка бач ках ад ной ся рэд няй сям'i да стат ко ва 

па са дзiць 3—4 рас лi ны, з якiх што дня ў се зон 

атрым лi ваць па 2—3 пла ды. Ка бач кi не пе ра бор лi выя, 

рас туць доб ра i вель мi хут ка, да юць вя лi кi ўра джай 

аж да каст рыч нi ка.

Мэ та ванд роў кi — вы зна-

чыць аб' ек ты, што ма юць 

да чы нен не да пла на «Кунш-

тат». Га вор ка iдзе аб ма ну-

фак ту рах, якiя ў XVIII  ста-

год дзi бу да ва лi ся на бе ра зе 

рэч кi Ла са сян кi пад па тра-

на жам гро дзен ска га ста-

рас ты Ан то нiя Ты зен гаў за. 

Ме на вi та ён пры нёс Грод ну 

сла ву пра мыс ло ва га еў ра-

пей ска га го ра да. За ха ва -

ла ся ня ма ла бу дын каў та га -

час на га пе ры я ду, у тым 

лi ку зна ка мi ты ар хi тэк тур-

ны комп лекс Га рад нi цы ў 

Грод не — квар тал май строў 

i ма ну фак тур. Па та кiм жа 

прын цы пе быў пад рых та ва-

ны i план за бу до вы Кунш та-

та за ме жа мi го ра да.

Ад шля ху Ты зен гаў за 
да Кунш та та

Iдэя по шу ку знiк ла га го ра да 

май строў не вы пад ко вая. Ця пер 

у Грод не вя дзец ца рэ кан струк-

цыя бы лой рэ зi дэн цыi Ан то нiя 

Ты зен гаў за, якi, да рэ чы на ра-

дзiў ся пад На ва груд кам i стаў 

са праўд ным рэ фар ма та рам 

свай го ча су. Вя до ма, бу ды нак 

за 250 га доў стра цiў бы лую ве-

лiч насць. Пас ля рэ кан струк цыi, 

маг чы ма, эле мен ты мi ну лай эпо-

хi бу дуць вер ну ты. У пла нах — 

на даць аб' ек ту ры сы га рад ской 

ра ту шы, бу ды нак якой не дай-

шоў да на шых ча соў. Маг чы ма, 

тут бу дуць пры маць за меж ных 

гас цей i роз ныя прад стаў нi чыя 

дэ ле га цыi. Ва ўся ля кiм вы пад ку, 

бы лая рэ зi дэн цыя па вiн на ад па-

вя даць эпо се Ты зен гаў за.

Акра мя гэ та га з'я вiц ца маг-

чы масць здзейс нiць ванд роў ку 

па шля ху Ты зен гаў за. Бу ды нак

ста не ад праў ным пунк там 

унi каль на га i да во лi пра цяг ла га 

ве ла марш ру ту. А за вер шыц ца 

гэ ты марш рут аж но ў поль скiм 

го ра дзе Са кул ка, дзе зна хо дзiц-

ца па доб ны бу ды нак га ра дзен-

ска га ста рас ты. У абод вух пунк-

тах бу дзе ар га нi за ва ны i пра кат 

ро ва раў. Та кiм чы нам, мож на 

здзейс нiць са праўд нае па да-

рож жа шля хам Ты зен гаў за як 

з бе ла рус ка га, так i з поль ска га 

бо ку. Ра бо ты вя дуц ца ў рам ках 

транс гра нiч на га пра ек та, якi так 

i за вец ца — «Шля хам Ты зен гаў-

за». Пра ект па куль на ста дыi ак-

тыў ных ра бот, мяр ку ец ца, што 

ў на ступ ным го дзе ён бу дзе за-

вер ша ны, i ту рыс ты з абод вух 

ба коў змо гуць гэ тым шля хам 

пра ехаць. Да рэ чы, улад ка ва на 

i знач ная част ка ве ла марш ру ту 

на бе ла рус кай тэ ры то рыi. Сця-

жы на пра хо дзiць уз доўж па пу-

ляр на га мес ца ад па чын ку га ра-

джан — во зе ра Юбi лей на га.

— Ка лi пра клад ва лi гэ ту да-

рож ку, звяр ну лi ўва гу на рэч ку 

Ла са сян ку, якая, улас на ка жу-

чы, i на паў няе во зе ра. Па гiс-

та рыч ных звест ках, на бе ра зе 

Ла са сян кi Ан то нiй Ты зен гаўз 

пла на ваў раз мяс цiць больш ма-

гут ныя ма ну фак ту ры. План меў 

наз ву Кунш тат. Не ка то рыя па бу-

до вы дай шлi i да на ша га ча су. 

Так з'я вi ла ся iдэя но ва га пра ек-

та, якi мы бу дзем рэа лi зоў ваць з 

поль скiм бо кам, — рас ка заў ка-

ар ды на тар бе ла рус кай част кi 

пра ек та Сяр гей КА ЛЯ ДА.

Тут тка лi «гро дзен скiя» 
за ла тыя па ясы...

Цяпер бы лая вёс ка Ла сос на 

зна хо дзiц ца ў ме жах аб лас но га 

цэнт ра, а ў ча сы Ты зен гаў за тут 

бы ла толь кi карч ма i не каль кi 

да моў. Па бу да ваць пра мыс ло-

вы комп лекс гро дзен скi ста рас та 

вы ра шыў ме на вi та з-за паў на-

вод най рэч кi. Пра ект рас пра ца-

ваў вя до мы на той час ар хi тэк тар 

Джу зэ пэ Са ка. Як ка жа гiс то рык 

Анд рэй ВАШ КЕ ВIЧ, да дру гой 

па ло вы XVIII ста год дзя па бу-

да ва лi 15 роз ных ма ну фак тур. 

З Грод на бы ла пе ра не се на па-

лат ня ная ма ну фак ту ра, якая пра-

ца ва ла на швей цар скiм аб ста ля-

ван нi. Яе ра бо ту вы со ка аца нiў 

ка роль Ста нi слаў Аў густ пас ля 

на вед ван ня Ла сос на ў 1777 го-

дзе. Та ды ж сю ды пе ра нес лi i 

част ку шоў ка вай ма ну фак ту ры. 

Гэ та вы твор часць па шы ра ла ся, 

бо ме ла доб ры по пыт. Тут тка лi 

зна ка мi тыя «гро дзен скiя» па ясы, 

непаўторныя ды ва ны, ка мi зэль кi, 

ша лi кi з за ла ты мi шоў ка вы мi нiт-

ка мi. Бы ла тут i «за ла тая» фаб-

ры ка, дзе вы раб ля лi ся га лу ны i 

пар ча. Да рэ чы, мно гiя ма ну фак-

ту ры ме лi ва ен ны кi ру нак. Гэ та 

фаб ры ка зброi, вы твор часць па 

вы пус ку ва ен ных га лаў ных убо-

раў, су кон ная ма ну фак ту ра для 

ва ен ных мун дзi раў. Ма быць, ад 

гэ тай вы твор час цi ўзнiк ла i наз ва 

су час на га га рад ско га мiк ра ра ё-

 на — Фо люш (фаль ца ваць — 

раў няць сук но).

— У ча сы Ты зен гаў за Грод-

на ста но вiц ца пра мыс ло вым 

го ра дам. Ас но ва за кла дзе на ў 

за бу до ве Га рад нi цы. Тут зна хо-

дзi лi ся асноў ныя ма ну фак ту ры 

го ра да — ад шпi лек да ка рэт. 

Але ма гут нас цяў га рад ской рэч-

кi Га рад нi чан кi не ха па ла, каб 

кру цiць усе ме ха нiз мы. Та му 

бы ло вы ра ша на раз мяс цiць ма-

ну фак ту ры на больш паў на вод-

най Ла са сян цы. Так уз нiк пра ект 

Кунш та та — яшчэ ад на го го ра-

да май строў, — Сяр гей Ка ля да 

дак лад на ве дае гiс то рыю гэ тых 

мяс цiн.

За раз мож на ўба чыць хi ба 

толь кi рэшт кi бы ло га Кунш та-

та. Ча му прый шоў у за ня пад 

пра мыс ло вы комп лекс па вы-

пус ку, зда ва ла ся б, па трэб най 

пра дук цыi? Як мяр куе гiс то рык 

Анд рэй Ваш ке вiч, гэ та звя за на 

з па збаў лен нем па са ды Ан то нiя 

Ты зен гаў за. Да та го ж па Ла са-

сян цы ў кан цы XVIII ста год дзя 

прай шла мя жа Ра сii з Пру сi яй. 

Пас ля ады хо ду нем цаў за ста ло-

ся не каль кi сук на валь ных ма ну-

фак тур. Ця пер на гэ тых зем лях 

яшчэ ёсць рэшт кi тых па бу доў, 

не ка то рыя паз ней пе раа бста ля-

ва ны ў ва дзя ныя млы ны.

Ме на вi та ад ну з та кiх ста ра-

жыт ных па бу доў за раз уз наў ляе 

фер мер Яў ген ДА РА ГУШ. Му-

ра ва ны бу ды нак быў па зна ча-

ны ў да ку мен тах гро дзен скай 

эка но мii ча соў Ты зен гаў за. З та го 

пе ры я ду тут мес цi ла ся i вы твор-

часць гон ты, i ску ра ных вы ра баў, 

бы ла ле са пiл ка i на ват пан чош-

ная фаб ры ка. Тое, што дай шло 

да на шых ча соў, ка жа фер мер, 

ужо пры ста са ва на пад млын. 

За ха валіся гру за вы лiфт, эле-

ва тар для зер ня, драў ля ныя 

пры ла ды. Яў ген вы нош вае iдэю 

зра бiць тут му зей i ад крыць аб'-

ект для ту рыс таў.

Экс пе ды цыя 
пер ша пра ход цаў

Больш поў ную iн фар ма цыю 

аб тым, што за ха ва ла ся на мес-

цы бы ло га Кунш та та, мяр ку ец-

ца атры маць пад час су мес най 

экс пе ды цыi па Ла са сян цы. Яна 

бу дзе ла дзiц ца ў рам ках транс-

гра нiч на га пра ек та «Зя лё ны 

по гляд» су мес на з поль скi мi 

парт нё ра мi. Пра ект атры маў 

ад аб рэ нне i бу дзе фi нан са вац-

ца еў ра пей скiм фон дам. Пра ду-

гле джа на вы дзя лен не 60 ты сяч 

еў ра на абод ва ба кi. Ста iць за-

да ча па вы сiць кан ку рэнт насць 

транс гра нiч на га рэ гi ё на праз 

пры род ную, куль тур ную i гiс та-

рыч ную спад чы ну.

— Па-пер шае, зла дзiм вод-

ную экс пе ды цыю на бай дар ках. 

Бу дзем плыць з поль ска га бо ку, 

ад куль бя рэ па ча так Ла са сян-

ка. Гэ та не так да лё ка ад на шай 

мя жы. По тым пра цяг нем ванд-

роў ку на бе ла рус кай тэ ры то рыi. 

Пад час спла ву бу дзем фiк са ваць 

усе за бу до вы i на ват iх рэшт кi. 

Але не толь кi. Так са ма звер нем 

ува гу на эка ла гiч ны стан ра чул кi. 

Цi ёсць ней кiя шкод ныя вы кi ды 

цi яшчэ што, у якiм ста не пры-

бя рэж ная тэ ры то рыя. Бу дзем 

ацэнь ваць пры род ныя i ту рыс-

тыч ныя асаб лi вас цi гэ тых мяс цiн. 

Усё гэ та бу дзе ад люст ра ва на ў 

фо та i вi дэа ма тэ ры я лах, — за-

пэў нiў кi раў нiк пра ек та.

Пра ект па чаў ся сё ле та ў лi пе-

нi i за вер шыц ца роў на праз год. 

Для ўдзе лу ў экс пе ды цыi бу дуць 

за прош вац ца фо та май стры, якiя 

пра вя дуць май стар-кла сы. У да-

лей шым па вы нi ках экс пе ды цыi 

бу дзе вы да дзе ны фо та аль бом i 

зла джа на вы стаў ка ра бот. Да-

рэ чы, экс па зi цыю, якая бу дзе 

на зы вац ца «У по шу ках Кунш-

та та», пла ну ец ца раз мяс цiць 

у ад ра ман та ва най рэ зi дэн цыi 

Ан то нiя Ты зен гаў за. Той са май, 

дзе за раз вя дуц ца ра бо ты. Так-

са ма бу дуць за куп ле ны су час ны 

фо та апа рат i квад ра коп тар. На 

дум ку ка ар ды на та ра пра ек та, 

«паш парт» Ла са сян кi i на ва кол-

ля мо жа стаць пад ста вай для 

но вых ту рыс тыч ных марш ру таў, 

у тым лi ку па тэ ры то рыi бы ло га 

Кунш та та.

Цi ёсць бу ду чы ня 
ў Кунш та та?

Там, дзе ра ней бу да ва лi ся 

ма ну фак ту ры, ця пер ства ра ец -

ца пар ка вая зо на. Гэ та тэ ры то-

рыя пе ра да дзе на го ра ду пас-

ля та го, як тут бы лi зне се ны 

сты хiй ныя да чы. Кры ху да лей,

за драў ля ным мос цi кам, зна хо-

дзiц ца вёс ка Ла сос на. У кан цы 

XVIII ста год дзя тут бы ла тэ ры-

 то рыя Пру сii. З гэ тых ча соў

Кунш тат ужо амаль не iс на ваў, 

але рэшт кi бы лых ма ну фак тур 

мож на ўба чыць на фун да мен тах 

не ка то рых жы лых да моў. Тут на-

ват за ха ва ла ся сця на ад ной з 

фаб рык, аб чым свед чыць ка-

мен ная клад ка тых ча соў.

Мно гае не ўда ло ся здзейс-

нiць. На верх нiх тэ ра сах Ла са-

сян кi па вiн ны бы лi раз мяс цiц ца 

хра мы i ад мi нiст ра цый ныя бу-

дын кi, у да лi не ра кi — фаб ры кi 

i млы ны, а на спус ках — жы лая 

за бу до ва. I хоць гiс та рыч ная 

спад чы на ста ро га Кунш та та не-

вя лi кая, але ёсць iдэя за ха ваць 

гэ ту пра сто ру. Маг чы ма, за дум-

ку мож на бу дзе ўва со бiць праз 

чар го вы транс гра нiч ны пра ект. 

Ра бо та па ўзнаў лен нi ста ра жыт-

най эпо хi па ча ла ся рэ кан струк-

цы яй бу дын каў Ты зен гаў за i 

ства рэн нем ве ла марш ру ту па-

мiж яго рэ зi дэн цы я мi. Па но вым 

пра ек це мяр ку ец ца за няц ца по-

шу кам i фо та фiк са цы яй бы ло га 

Кунш та та. Але цi атры ма ец ца 

вы зна чыць ста ра жыт ны го-

рад май строў на мяс цо вас цi? 

Па сло вах Сяр гея Ка ля ды, гэ-

ту iдэю трэ ба пра соў ваць праз 

транс гра нiч ны пра ект:

— На ўрад цi за раз у мяс цо-

вым бюд жэ це зной дуц ца срод кi 

для та ко га пра ек та. Па-пер шае, 

трэ ба чыс цiць Ла са сян ку, доб ра -

ўпа рад ка ваць бе ра гi, а га лоў-

 нае — да ро гi. Па-дру гое, ства-

раць ад па вед ную ту рыс тыч-

ную iнф ра струк ту ру, маг чы ма, 

пра клад ваць ве ла марш рут. На 

гэ та спат рэ бяц ца знач ныя срод-

кi. А вось праз транс гра нiч ныя 

пра ек ты ўзна вiць Кунш тат як 

гiс та рыч ную пра сто ру больш 

ве ра год на.

Па сут нас цi, та кi план iс нуе. 

У iм пра па ну ец ца ўзна вiць на 

тэ ры то рыi ва ен на га га рад ка 

Фо люш, бы лой тэ ры то рыi Кунш-

та та, сiм ва лiч ную круг лую пло-

шчу. Аб ста ля ваць агля даль ную 

пля цоў ку з вi дам на Ла са сян ку. 

Са му рэч ку пе ра крыць дам бай, 

на якой па бу да ваць рэ ста ран у 

сты лi млы на Ты зен гаў за. Бы-

лыя ва ен ныя ка зар мы па чат ку 

ХХ ста год дзя пе ра тва рыць у 

гас цi нi цы цi хос тэ лы. Та кiм чы-

нам, вяр нуць да жыц ця яшчэ 

адзiн унi каль ны гiс та рыч ны 

аб' ект.

Ва ўся ля кiм вы пад ку, гэ та 

тэ ма ў по лi зро ку гро дзен скiх 

за яў нi каў. Па сло вах Сяр гея 

Ка ля ды, ёсць у iх i парт нё ры з 

поль ска га бо ку. Спры яе гэ тай 

тэ ме i но вы эка ла гiч на-гiс та рыч-

ны кi ру нак чар го ва га эта пу пра-

гра мы «Поль шча — Бе ла русь — 

Украіна», якi бу дзе па чы нац ца з 

бу ду ча га го да.

— Вя до ма, для рэа лi за цыi 

за дум кi па трэб на «пры го жая» 

iдэя. Мяр кую, што вы зна чэн не 

гiс та рыч най пра сто ры Кунш та-

та — ад на з та кiх iдэй. I хоць сён-

ня ма ла хто ве дае аб гэ тай унi-

каль най за бу до ве гро дзен ска га 

рэ фар ма та ра, яна ўсё ж та кi iс-

нуе. I гэ та са мае дзiў нае...

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

У ПО ШУ КАХ КУНШ ТА ТА — 
ГО РА ДА МАЙ СТРОЎ

Спе цы яль ная экс пе ды цыя бу дзе зла джа на су мес на бе ла рус кiм i поль скiм ба камі

Цi ка вы пра ектЦi ка вы пра ект


