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Цiкавы праект

У ПОШУКАХ КУНШТАТА —
ГОРАДА МАЙСТРОЎ

Спецыяльная экспедыцыя будзе зладжана сумесна беларускiм i польскiм бакамі
Цi ёсць будучыня
ў Кунштата?

Мэта вандроўкi — вызначыць аб'екты, што маюць
дачыненне да плана «Кунштат». Гаворка iдзе аб мануфактурах, якiя ў XVIII стагоддзi будавалiся на беразе
рэчкi Ласасянкi пад патранажам гродзенскага старасты Антонiя Тызенгаўза.
Менавiта ён прынёс Гродну
славу прамысловага еўрапейскага горада. Захавалася нямала будынкаў тагачаснага перыяду, у тым
лiку знакамiты архiтэктурны комплекс Гараднiцы ў
Гродне — квартал майстроў
i мануфактур. Па такiм жа
прынцыпе быў падрыхтаваны i план забудовы Кунштата за межамi горада.

Ад шляху Тызенгаўза
да Кунштата
Iдэя пошуку знiклага горада
майстроў невыпадковая. Цяпер
у Гродне вядзецца рэканструкцыя былой рэзiдэнцыi Антонiя
Тызенгаўза, якi, дарэчы нарадзiўся пад Навагрудкам i стаў
са праўд ным рэ фар ма та рам
свайго часу. Вядома, будынак
за 250 гадоў страцiў былую велiчнасць. Пасля рэканструкцыi,
магчыма, элементы мiнулай эпохi будуць вернуты. У планах —
надаць аб'екту рысы гарадской
ратушы, будынак якой не дайшоў да нашых часоў. Магчыма,
тут будуць прымаць замежных
гасцей i розныя прадстаўнiчыя
дэлегацыi. Ва ўсялякiм выпадку,
былая рэзiдэнцыя павiнна адпавядаць эпосе Тызенгаўза.
Акрамя гэтага з'явiцца магчымасць здзейснiць вандроўку
па шляху Тызенгаўза. Будынак
ста не ад праў ным пунк там
унiкальнага i даволi працяглага
веламаршруту. А завершыцца
гэты маршрут ажно ў польскiм
горадзе Сакулка, дзе знаходзiцца падобны будынак гарадзенскага старасты. У абодвух пунктах будзе арганiзаваны i пракат
ровараў. Такiм чынам, можна
здзейснiць сапраўднае падарожжа шляхам Тызенгаўза як
з беларускага, так i з польскага
боку. Работы вядуцца ў рамках
трансгранiчнага праекта, якi так
i завецца — «Шляхам Тызенгаўза». Праект пакуль на стадыi актыўных работ, мяркуецца, што
ў наступным годзе ён будзе завершаны, i турысты з абодвух
бакоў змогуць гэтым шляхам
праехаць. Дарэчы, уладкавана
i значная частка веламаршруту
на беларускай тэрыторыi. Сцяжына праходзiць уздоўж папулярнага месца адпачынку гараджан — возера Юбiлейнага.
— Калi пракладвалi гэту дарожку, звярнулi ўвагу на рэчку
Ласасянку, якая, уласна кажучы, i напаўняе возера. Па гiстарычных звестках, на беразе
Ласасянкi Антонiй Тызенгаўз
планаваў размясцiць больш магутныя мануфактуры. План меў
назву Кунштат. Некаторыя пабудовы дайшлi i да нашага часу.
Так з'явiлася iдэя новага праекта, якi мы будзем рэалiзоўваць з
польскiм бокам, — расказаў каардынатар беларускай часткi
праекта Сяргей КАЛЯДА.

Тут ткалi «гродзенскiя»
залатыя паясы...
Цяпер былая вёска Ласосна
знаходзiцца ў межах абласнога
цэнтра, а ў часы Тызенгаўза тут

СЁННЯ
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

4.57
4.40
4.47
4.52
5.14
5.23

эканомii часоў Тызенгаўза. З таго
перыяду тут месцiлася i вытворчасць гонты, i скураных вырабаў,
была лесапiлка i нават панчошная фабрыка. Тое, што дайшло
да нашых часоў, кажа фермер,
ужо прыстасавана пад млын.
Захаваліся грузавы лiфт, элева тар для зерня, драўля ныя
прылады. Яўген выношвае iдэю
зрабiць тут музей i адкрыць аб'ект для турыстаў.

Экспедыцыя
першапраходцаў
Больш поўную iнфармацыю
аб тым, што захавалася на месцы былога Кунштата, мяркуецца атрымаць падчас сумеснай
экспедыцыi па Ласасянцы. Яна
будзе ладзiцца ў рамках трансгра нiч на га пра ек та «Зя лё ны
погляд» сумесна з польскiмi
партнёрамi. Праект атрымаў
адабрэнне i будзе фiнансавацца еўрапейскiм фондам. Прадугледжана выдзяленне 60 тысяч
еўра на абодва бакi. Стаiць задача павысiць канкурэнтнасць
трансгранiчнага рэгiёна праз
прыродную, культурную i гiстарычную спадчыну.
— Па-першае, зладзiм водную экспедыцыю на байдарках.
Будзем плыць з польскага боку,
адкуль бярэ пачатак Ласасянка. Гэта не так далёка ад нашай
мяжы. Потым працягнем вандроўку на беларускай тэрыторыi.
Падчас сплаву будзем фiксаваць
усе забудовы i нават iх рэшткi.
Але не толькi. Таксама звернем
увагу на экалагiчны стан рачулкi.
Цi ёсць нейкiя шкодныя выкiды
цi яшчэ што, у якiм стане прыбярэжная тэрыторыя. Будзем
ацэньваць прыродныя i турыстычныя асаблiвасцi гэтых мясцiн.
Усё гэта будзе адлюстравана ў
фота i вiдэаматэрыялах, — запэўнiў кiраўнiк праекта.
Праект пачаўся сёлета ў лiпенi i завершыцца роўна праз год.
Для ўдзелу ў экспедыцыi будуць
запрошвацца фотамайстры, якiя
правядуць майстар-класы. У далейшым па вынiках экспедыцыi
будзе выдадзены фотаальбом i
зладжана выстаўка работ. Дарэчы, экспазiцыю, якая будзе
называцца «У пошуках Кунштата», плануецца размясцiць
у адрамантаванай рэзiдэнцыi
Антонiя Тызенгаўза. Той самай,
дзе зараз вядуцца работы. Таксама будуць закуплены сучасны
фотаапарат i квадракоптар. На
думку каардынатара праек та,
«пашпарт» Ласасянкi i наваколля можа стаць падставай для
новых турыстычных маршрутаў,
у тым лiку па тэрыторыi былога
Кунштата.

ЗАЎТРА

Месяц
Апошняя квадра 13 ліпеня.
Месяц у сузор’і Цяльца.

Захад Даўжыня
дня

21.33
21.30
21.23
21.11
21.47
21.39

16.36
16.50
16.36
16.19
16.33
16.16
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Кабачок змяшчае вiтамiны А i С, калiй, кальцый,
жалеза, магнiй i iншыя карысныя рэчывы. Яго харчовыя
валокны адсарбiруюць таксiны, памяншаюць узровень
халестэрыну ў крывi. Гэтая гароднiна лiчыцца
незаменным дыетычным прадуктам. Для задавальнення
патрэб у кабачках адной сярэдняй сям'i дастаткова
пасадзiць 3—4 раслiны, з якiх штодня ў сезон
атрымлiваць па 2—3 плады. Кабачкi непераборлiвыя,
растуць добра i вельмi хутка, даюць вялiкi ўраджай
аж да кастрычнiка.
1. Як правiла, гiбрыды больш
ураджайныя, устойлiвыя да захворванняў, нашмат раней уступаюць у фазу плоданашэння.
2. Расадны метад вырошчван ня ка бач коў да па ма гае
атрымаць першы ўраджай нашмат раней. Асаблiва ў рэгiёнах з умераным клiматам цi ў
гады з халоднай зацяжной вясной. Насенне кабачкоў прарастае лягчэй, калi замачыць яго
ў невялiкай колькасцi вады на
адну гадзiну. Для вырошчвання расады лепш браць вялiкую
ёмiстасць, таму што ў гэтай гароднiны спачатку фармiруецца каранёвая сiстэма, а потым
расце зялёная маса.
Прыблiзна праз 25—30 дзён
пасля з'яўлення першых усходаў расада кабачкоў гатовая да
высаджвання ў грунт.
3. Кабачкi любяць арганiку,
таму для вялiкага ўраджаю iх
высаджваюць на цёплых кампоставых градках або ў цёплых
лунках. Пры пасадцы на кампоставай кучы (з-за закiсання
ўнутры) зямля нiбы падагрэтая.
У такiм выпадку кабачкi будуць
расцi, нават калi вакол яшчэ не
растаў снег. Пры гэтым iх трэба
абаранiць падвойнай хованкайцяплiчкай з адлегласцю памiж
пакрыццямi 30 см (ствараецца
эфект тэрмаса).
Цёплая лунка робiцца так:
выкопваецца яма на два штыкi рыдлёўкi i напаўняецца пустазеллем (у iдэале — свежая
крапiва разам з сухой травой).
Усё гэта прысыпаюць зверху
зямлёй, у якую i высаджваюць
расаду кабачкоў. За пару дзён
да высадкi расады лункi добра
палiць неразбаўленым настоем
з травы, якая забрадзiла.
Памiж кустамi кабачкоў зямлю мульчыруюць тонкiм пластом сухой травы цi пустазелля.
Гэта захоўвае вiльгаць i абараняе ад зарастання.

Высаджваць расаду варта на
адлегласцi не менш за 80 см,
каб даць кожнаму кусту дастатковую плошчу харчавання, i каб
было зручна збiраць ураджай.
4. Фармiраванне кус та —
абавязковая працэдура. Прыбiраюцца ўсе лiс ты, якiя ляжаць на зямлi (каб было менш
хвароб i iнфекцый). Карэньчык
лiс та не зразаць! Ён сiлкуе
завязь.
Не кожная кветка кабачка
прыносiць плод, таму што ёсць
мужчынскiя i жаночыя кветкi.
У жаночых кветак можна ўбачыць
патаўшчэнне там, дзе будзе
знаходзiцца плод, у мужчынскiх
гэтага патаўшчэння няма. Першыя мужчынскiя кветкi-пустацветы прыбiраюцца амаль цалкам, каб не абяссiльваць куст.
Але пазней нельга прыбiраць
усе пус тацветы. Мужчынскiя
кветкi патрэбныя для апылення жаночых.
Пры вырошчваннi самаапыляльных гiбрыдаў мужчынскiя
кветкi непатрэбныя, i iх можна
прыбраць цалкам.
Акрамя таго, пры фармiраваннi кустоў часткова зразаюць
самыя вялiкiя лiсты, пакiнуўшы
толькi iх сцябло, — для таго каб
яны не зацянялi завязь i было
добрае праветрыванне ўнутры
куста. Гэта яшчэ i добрая прафiлактыка загнiвання маладой
завязi.
5. Для атрымання сапраўды
вялiкага ўраджаю кабачкi патрабуюць падкормак. За сезон
iх падкормлiваюць мiнiмум тры
разы.
На 10-ы дзень пасля высадкi расады робяць азотную
падкормку. Гэта можа быць
травяны настой, разведзены
вадой у прапорцыi 1:10. Травяны настой робiцца наступным
чынам. Запаўняюць ёмiстасць
тра вой (доб ра па клас цi туды лiсце дзьмухаўца, лопуху,
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год — каля населеных пунк таў
Грунвальд i Таненберг адбылася
Грунвальдская бiтва, вырашальная бiтва Вялiкай
вайны 1409—1411 гадоў памiж ВКЛ i Польшчай,
з аднаго боку, i Тэўтонскiм ордэнам — з другога.
Гэтая бiтва вырашыла зыход вайны. Войскi Тэўтонскага ордэна
былi разгромлены аб'яднанымi войскамi Польскага каралеўства
i Вялiкага Княства Лiтоўскага. З беларускiх зямель удзельнiчалi харугвы Полацкая, Вiцебская, Мсцiслаўская, Гарадзенская,
Берасцейская, Пiнская, Навагрудская, Лiдская, Ваўкавыская,
Драгiчынская, Аршанская, Тураўская, Слуцкая, з рускiх — Смаленская. Перамога саюзнiкаў пад Грунвальдам спынiла экспансiю крыжакоў на славянскай зямлi.
год — нарадзiўся Уладзiмiр
Мiкалаевiч Дубоўка, беларускi
паэт, празаiк, перакладчык, крытык. У 1930-м
рэпрэсiраваны. Рэабiлiтаваны ў 1957-м.
год — нарадзiўся Уладзiмiр
Мацвеевiч Стэльмах, беларускi тэатральны дзеяч, пiсьменнiк, заслужаны
дзеяч мастацтваў Беларусi.
год — нарадзiўся Данiiл Антонавiч Кульбеда, удзельнiк патрыятычнага падполля i партызанскага руху
на тэрыторыi Брэсцкай вобласцi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны. Пасля вызвалення Беларусi — у Чырвонай Армii. Загiнуў у
баi ў 1944-м пры вызваленнi Варшавы.
год — нарадзiлася Людмiла Пятроўна Шахоцька,
беларускi дэмограф, эканамiст i сацыёлаг, доктар
сацыялагiчных навук, кандыдат эканамiчных навук, прафесар.
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сцёблы крапiвы, трыпутнiку),
залiваюць вадой, накрываюць
накрыўкай. Праз 7-10 дзён, калi
зелянiна перабродзiць, разводзяць настой з разлiку 1 л на 10 л
вады, змешваюць i палiваюць
кожны куст.
Калi кабачкi пачынаюць цвiсцi, зноў робяць такую ж азотную падкормку.
У фазе пачатку плоданашэння добра дзейнiчае калiйнае
ўгнаенне. 2 лiтры драўнянага
або травянога попелу залiць
вядром вады, пакiнуць на суткi.
Можна проста рассыпаць попел
пад кустом перад палiвам.
Дадатковая падкормка для
кабачкоў (калi дрэнная завязь
або мае месца загнiванне пладоў) на аснове бору: 5 г бору на
вядро вады, дадаць 40 кропель
ёду i малочную сыроватку, 1—2
шклянкi (можна да 1 лiтра).
6. У залежнасцi ад умоў надвор'я, палiваць кабачкi рэкамендуецца не часцей аднагодвух разоў на тыдзень. Падчас
палiву сачыце, каб пад кустом
было вiльготна. Але не перабаўце i памiж палiвамi давайце
злёгку падсохнуць верхняму
пласту зямлi.
Важна: за паўтара тыдня да
масавага збору ўраджаю не
палiвайце кабачкi, iнакш яны
будуць дрэнна захоўвацца i
гнiць.
7. Першыя 2—3 маладыя
пла ды ка бач коў не аб ход на
зрэзаць пасля дасягнення iмi
12—15 см у даўжыню, гэта стымулюе працяг плоданашэння ў
раслiн.
Не пакiдайце кабачкi на кусце да стадыi паспявання (калi ён
дасягне максiмальнага памеру
i пачне жоўкнуць). Куст пусцiць
усе сiлы на ўтварэнне насення,

i гэта прывядзе да рэзкага знiжэння далейшага ўраджаю.
Раслiна як бы атрымлiвае
сiгнал, што мiсiя размнажэння
завершана, i вы будзеце атрымлiваць з яго па 1—2 кабачкi на
тыдзень замест двух штодзённых. Пры гэтым скароцiцца i
тэрмiн плоданашэння — замест
4—5 месяцаў будзе паўтара.
Кабачкi варта зрываць маладымi (пры даўжынi не больш за
20 см), што не толькi павялiчвае
ўраджайнасць, але i дазваляе
мець больш смачныя плады.
8. Вось некалькi самых распаўсю джа ных праб лем, якiя
ўзнiкаюць пры вырошчваннi
кабачкоў, iх прычыны i спосабы вырашэння.
Раслiна страчвае плады
яшчэ да таго, як яны пачынаюць расцi
Адной з прычын можа быць
ха лод нае i даждж лi вае надвор'е. Дру гой — жа ночыя
кветкi не апладняюцца. Можна
дапамагчы кабачкам, правёўшы ручное апыленне. Сарвiце
мужчынскую кветку i правядзiце ўздоўж песцiка жаночай
кветкi, пераносячы такiм чынам
пылок.
Вельмi шмат пустацветаў,
плады дрэнна завязваюцца,
або завязь згнiвае
Прычынай з'яўляецца недахоп мiкраэлементаў. Калi кабачкi растуць на кампоставай
кучы, iм дастаткова азоту i мала мiк ра эле мен таў. Вы шэйапiсаная падкормка борам хутка
вырашае гэтую праблему.
Мучнiстая раса
Су праць муч нiс тай ра сы
дапаможа наступны рас твор:
40 кропель зялёнкi або ёду на
10 л вады. Iм варта шчодра палiць кусты па лiсцi з палiвачкi.

1950

год — нарадзiўся Анатоль Фёдаравiч Мяснiкоў,
беларускi гiсторык, лiтаратар i публiцыст, кандыдат гiстарычных навук. Працаваў у газетах «Чырвоная змена»
i «Звязда». Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi.
год — архiтэктурна-культурны комплекс рэзiдэнцыi Радзiвiлаў у Нясвiжы i Дуга Струвэ ўнесены
ў Спiс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.
год — адбылася Неўская бiтва.
Разгром рускiмi войскамi на чале
з князем Аляксандрам з роду Яраславiчаў шведскага войска пад камандаваннем Бiргера Ярля
на рацэ Нява. Перамога рускай рацi прадухiлiла
пагрозу варожага нашэсця з поўначы i забяспечыла бяспеку
меж Русi з боку Швецыi. За праяўленае ваеннае майстэрства i
мужнасць князь Аляксандр быў празваны Неўскiм.
год — пасля адрачэння ад трона (22 чэрвеня
1815-га) Напалеон Банапарт прыбыў на востраў
святой Алены, дзе правёў апошнiя гады жыцця.
год — на ра дзiў ся Жак
Дэ ры да, фран цуз скi фiлосаф, адзiн з найбуйнейшых прадстаўнiкоў постструк туралiзму. Аў тар прац у
галiне псiхааналiзу. Аказаў значны ўплыў
на фi ла соф скую дум ку дру гой па ло вы
XX стагоддзя.

2005
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ЦЫЦЭРОН:
«Першы закон гiсторыi — баяцца любой хлуснi, а потым — не баяцца праўды, якая б яна нi
была».

1940

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Рынак. Па радах ходзiць мужчына
з паперкай.
— Мужчына, вы ж забылiся купiць
цыбулю!
— Але ў мяне цыбуля не запiсана.
— Дык iдзiце, я вам дапiшу!

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Малады чалавек пытае прыгожую
дзяўчыну:
— Прабачце, дзяўчына, а вашай маме
зяць не патрабуецца?
— Ды не, дзякуй, яна яшчэ старога
не дагрызла!

Пр. Ювеналія.
К. Генрыха, Давыда, Уладзіміра.

— Бокс — самы лепшы вiд спорту!
— Вы, напэўна, баксёр?
— Не, я — дантыст.

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —
287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81.

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by
для зваротаў: zvarot@zviazda.by
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сонца

Усход

была толькi карчма i некалькi
дамоў. Пабудаваць прамысловы комплекс гродзенскi стараста
вырашыў менавiта з-за паўнаводнай рэчкi. Праект распрацаваў вядомы на той час архiтэктар
Джузэпэ Сака. Як кажа гiсторык
Андрэй ВАШКЕВIЧ, да другой
паловы XVIII стагоддзя пабудавалi 15 розных мануфактур.
З Гродна была перанесена палатняная мануфактура, якая працавала на швейцарскiм абсталяваннi. Яе работу высока ацанiў
кароль Станiслаў Аўгуст пасля
наведвання Ласосна ў 1777 годзе. Тады ж сюды перанеслi i
частку шоўкавай мануфактуры.
Гэта вытворчасць пашыралася,
бо мела добры попыт. Тут ткалi
знакамiтыя «гродзенскiя» паясы,
непаўторныя дываны, камiзэлькi,
шалiкi з залатымi шоўкавымi нiткамi. Была тут i «залатая» фабрыка, дзе выраблялiся галуны i
парча. Дарэчы, многiя мануфактуры мелi ваенны кiрунак. Гэта
фабрыка зброi, вытворчасць па
выпуску ваенных галаўных убораў, суконная мануфактура для
ваенных мундзiраў. Мабыць, ад
гэтай вытворчасцi ўзнiкла i назва
сучаснага гарадскога мiкрараёна — Фолюш (фальцаваць —
раўняць сукно).
— У часы Тызенгаўза Гродна ста но вiц ца пра мыс ло вым
горадам. Аснова закладзена ў
забудове Гараднiцы. Тут знаходзiлiся асноўныя мануфактуры
горада — ад шпiлек да карэт.
Але магутнасцяў гарадской рэчкi Гараднiчанкi не хапала, каб
круцiць усе механiзмы. Таму
было вырашана размясцiць мануфактуры на больш паўнаводнай Ласасянцы. Так узнiк праект
Кунштата — яшчэ аднаго горада майстроў, — Сяргей Каляда
дакладна ведае гiсторыю гэтых
мясцiн.
Зараз можна ўбачыць хiба
толькi рэшткi былога Кунштата. Чаму прыйшоў у заняпад
прамысловы комплекс па выпуску, здавалася б, патрэбнай
прадукцыi? Як мяркуе гiсторык
Андрэй Вашкевiч, гэта звязана
з пазбаўленнем пасады Антонiя
Тызенгаўза. Да таго ж па Ласасянцы ў канцы XVIII стагоддзя
прайшла мяжа Расii з Прусiяй.
Пасля адыходу немцаў засталося некалькi сукнавальных мануфактур. Цяпер на гэтых землях
яшчэ ёсць рэшткi тых пабудоў,
некаторыя пазней пераабсталяваны ў вадзяныя млыны.
Менавiта адну з такiх старажытных пабудоў зараз узнаўляе
фермер Яўген ДАРАГУШ. Мураваны будынак быў пазначаны ў дакументах гродзенскай

Там, дзе раней будавалiся
мануфактуры, цяпер ствараецца паркавая зона. Гэта тэрыторыя перададзена гораду пасля таго, як тут былi знесены
стыхiйныя дачы. Крыху далей,
за драўляным мосцiкам, знаходзiцца вёска Ласосна. У канцы
XVIII стагоддзя тут была тэрыторыя Прусii. З гэтых часоў
Кунштат ужо амаль не iснаваў,
але рэшткi былых мануфактур
можна ўбачыць на фундаментах
некаторых жылых дамоў. Тут нават захавалася сцяна адной з
фабрык, аб чым сведчыць каменная кладка тых часоў.
Многае не ўдалося здзейснiць. На верхнiх тэрасах Ласасянкi павiнны былi размясцiцца
храмы i адмiнiстрацыйныя будынкi, у далiне ракi — фабрыкi
i млыны, а на спусках — жылая
забудова. I хоць гiс тарычная
спадчына старога Кунштата невялiкая, але ёсць iдэя захаваць
гэту прастору. Магчыма, задумку можна будзе ўвасобiць праз
чарговы трансгранiчны праект.
Работа па ўзнаўленнi старажытнай эпохi пачалася рэканструкцыяй будынкаў Тызенгаўза i
стварэннем веламаршруту памiж яго рэзiдэнцыямi. Па новым
праекце мяркуецца заняцца пошукам i фотафiксацыяй былога
Кунштата. Але цi атрымаецца
вы значыць ста ра жыт ны горад майстроў на мясцовасцi?
Па словах Сяргея Каляды, гэту iдэю трэба прасоўваць праз
трансгранiчны праект:
— Наўрад цi зараз у мясцовым бюджэце знойдуцца сродкi
для такога праекта. Па-першае,
трэба чысцiць Ласасянку, добраўпарадкаваць берагi, а галоўнае — дарогi. Па-другое, ствараць ад па вед ную ту рыс тычную iнфраструктуру, магчыма,
пракладваць веламаршрут. На
гэта спатрэбяцца значныя сродкi. А вось праз трансгранiчныя
праек ты ўзнавiць Кунштат як
гiс тарычную прастору больш
верагодна.
Па сутнасцi, такi план iснуе.
У iм прапануецца ўзнавiць на
тэ ры то рыi ва ен на га га рад ка
Фолюш, былой тэрыторыi Кунштата, сiмвалiчную круглую плошчу. Абсталяваць аглядальную
пляцоўку з вiдам на Ласасянку.
Саму рэчку перакрыць дамбай,
на якой пабудаваць рэстаран у
стылi млына Тызенгаўза. Былыя ваенныя казармы пачатку
ХХ стагоддзя ператварыць у
гасцiнiцы цi хостэлы. Такiм чынам, вярнуць да жыцця яшчэ
адзiн унi каль ны гiс та рыч ны
аб'ект.
Ва ўсялякiм выпадку, гэта
тэма ў полi зроку гродзенскiх
заяўнiкаў. Па словах Сяргея
Каляды, ёсць у iх i партнёры з
польскага боку. Спрыяе гэтай
тэме i новы экалагiчна-гiстарычны кiрунак чарговага этапу праграмы «Польшча — Беларусь —
Украіна», якi будзе пачынацца з
будучага года.
— Вядома, для рэалiзацыi
задумкi патрэбна «прыгожая»
iдэя. Мяркую, што вызначэнне
гiстарычнай прасторы Кунштата — адна з такiх iдэй. I хоць сёння мала хто ведае аб гэтай унiкальнай забудове гродзенскага
рэфарматара, яна ўсё ж такi iснуе. I гэта самае дзiўнае...
Маргарыта УШКЕВIЧ.

8 хiтрасцяў для вялiкага
ўраджаю кабачкоў

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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