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I на ўрад цi бы ло б гэ та ажыц цёў ле на ў 

блi жэй шы час, каб не мая сяб роў ка юнац-

тва, якая даў но жы ве ў Маск ве. Як той ка-

заў, ня ма лi ха без даб ра. Вось i яны гэ тым 

ле там не пла на ва лi па да рож жа на ма лую 

ра дзi му, ды пан дэ мiя па мя ня ла ўсе пла ны: 

пры еха лi. А па коль кi пры маць гас цей до ма 

ця пер не асаб лi ва i вы па дае, мы да мо вi лi ся 

су стрэц ца ў пу шчы. Яна вы бра ла ся ў род-

ныя мяс цi ны з дач кой i па тэн цый ным зя цем. 

Ма ла дыя лю дзi нi ко лi не бы лi ў пу шчы ра-

ней, та му вы ка за лi жа дан не ўба чыць гэ тую 

сла ву тасць. Да рэ чы, ма шын з ра сiй скi мi 

ну ма ра мi на ста ян цы ка ля На цы я наль на га 

пар ка зу сiм не ма ла. Ця пе раш нiя ту рыс ты 

да бi ра юц ца ў асноў ным сва iм транс пар там, 

хоць гэ та не скла да на зра бiць i гра мад скiм: 

з аў та вак за ла ў Брэс це рэ гу ляр на хо дзяць 

аў то бу сы, марш рут кi. Ад меж го ра да да па-

мя нё най ста ян кi ка ля 60 кi ла мет раў.

На стэн дзе пе рад ува хо дам мы пра чы та лi 

ўсю iн фар ма цыю пра па слу гi i эк скур сii. Зра-

бiць гэ та мож на i за га дзя, ска рыс таў шы ся 

ўлас ным смарт фо нам. Ця пе раш ня га ту рыс-

та, за цi каў ле на га ўба чыць ве ка вы лес на 

свае во чы, пры тым не спя ша ю чы ся, ду маю, 

пры цяг не маг чы масць ве ла сi пед най эк скур-

сii. Ад крыць для ся бе пу шчу ця пер мож на па 

шас цi ве ла марш ру тах пра цяг лас цю ад 1,5 

да 4 га дзiн. Са мае ма лое па да рож жа даў-

жы нёй 10 кi ла мет раў на зы ва ец ца «Цар ская 

па ля на», да лей па пра цяг лас цi iдзе «Вой таў 

мост» — 15 кi ла мет раў, «Звя ры ны пе ра-

ход» уся го на кi ла метр боль шы за па пя рэд-

нi, «Вя лi кае па да рож жа» рас цяг нец ца на 

27 кi ла мет раў, а ад рэ зак «Ка ме ню кi — Бе лы 

ля сок» зай мае 28 кi ла мет раў.

Пра кат ве ла сi пе даў ар га нi за ва ны без вы-

хад ных i пе ра пын каў. Узяць двух ко лую ма-

шы ну на ча ты ры га дзi ны каш туе 15 руб лёў. 

Ка лi ж на ез дзi це больш, кож ная на ступ ная 

га дзi на «за цяг не» на 2 руб лi. Да рэ чы, у кошт 

пра ка ту ўва хо дзiць на вед ван не валь е ры з 

жы вё ла мi. Звя роў трэ ба па гля дзець, асаб-

лi ва тым, хто трап ляе ў пу шчу ўпер шы ню. 

Цi ка вая ака лiч насць: у валь е ры ця пер жы-

ве зубр, якi пра сла вiў ся ў 2016 го дзе тым, 

што пры бiў ся да стат ка ка роў у Коб рын скiм 

ра ё не i пра жыў на ўсiм га то вым нi бы сыр у 

мас ле ка ля двух ме ся цаў. Пра ба га тую бiя-

гра фiю пу шчан ска га на сель нi ка «Звяз да» 

рас каз ва ла ў ну ма ры за 14 ве рас ня 2016 го-

да. Цi ка ва бы ло па гля дзець на ра га та га Ка-

за но ву зноў.

На шы ма ла дыя лю дзi вы бра лi ве ла па да-

рож жа «Цар ская па ля на» — вi даць, наз ва 

пры ва бi ла. I не па шка да ва лi. По тым з за хап-

лен нем рас каз ва лi пра бя ро зу з «га ла вой 

зуб ра». На рост на дрэ ве, што не чым са-

праў ды на гад вае га ла ву гас па да ра пу шчы, 

за ўва жы лi больш за 20 га доў та му. Па доб ны 

на рост утва ра ец ца, па вод ле слоў спе цы я-

лiс таў, ка лi ў ствол ука ра ня ец ца iн ша род ны 

ар га нiзм. Час цей за ўсё гэ ты мi ня про ша ны-

мi гас ця мi з'яў ля юц ца гры бы роз ных вi даў. 

Дрэ ва пе ра хва рэ ла i пры звы ча i ла ся, а iн-

ша род ны ар га нiзм утва рыў эк за тыч ны горб.

Так са ма на шля ху гэ тай эк скур сii су стра ка ец -

ца аг ра мад ны рас кош ны дуб-пус тэль нiк.

Дрэ ву трыс та га доў — для ду ба не та кi вя лi кi 

ўзрост, але дыя метр ства ла ўжо пе ра вы сiў 

паў та ра мет ра. Мне гэ ты дуб заў сё ды на-

гад вае раз ва жан нi Анд рэя Бал кон ска га ў 

«Вай не i мi ры» пра пе ра мо гу жыц ця.

Ба ло та «Та тар ская баг на» ўжо вы сах ла, 

а наз ва за ста ла ся, бо ў ХI II ста год дзi тут 

ста я лi та та ры, якiя даб ра лi ся пад час на шэс-

ця аж сю ды. Бы лая вуз ка ка лей ная да ро га, 

уз ве дзе ная нем ца мi пад час Пер шай су свет-

най, — ця пер вель мi ма ляў нi чае мес ца. Аку-

пан ты та ды па бу да ва лi да ро гу, каб вы во зiць 

лес з пу шчы. Уся го за паў та ра го да ру ка мi 

па лон ных па кла лi сет ку чы гун кi пра цяг лас-

цю 325 кi ла мет раў. Ця пер на мес цы асоб ных 

вуз ка ка ле ек пра кла дзе ны ас фальт, па iм 

як раз i пра хо дзяць ве ла марш ру ты. Ну i са-

ма па ля на ця пер — эк зо ты ка i сла ву тасць. 

Раз ме шча на яна па ся род гу шча ру. Па вод ле 

не ка то рых звес так, упер шы ню тут зла дзiў 

па ляў нi чы баль ка роль Ста нi слаў Аў густ Па-

ня тоў скi. З яго лёг кай ру кi на па ля не ста лi 

гу ляць ца ры, по тым ге не раль ныя сак ра та ры.

Ну i су час нi кi не ад ста юць: сён ня тут пра во-

д зяц ца свя ты, ма са выя ме ра пры ем ствы. 

А яшчэ па марш ру це вар та спы нiц ца ва ўро-

 чы шчы «Тур люй», па гля дзець ма ляў нi чую 

ляс ную раз вiл ку, ста га до вы са сно вы лес ды 

шмат ча го iн ша га. I га лоў нае — атрым лi ваць 

аса ло ду мож на ня спеш на, ро бя чы пры пын кi 

ка лi па жа да еш i дзе па жа да еш.

А яшчэ мы ад кры лi для ся бе гэ тым ра зам 

пе шыя марш ру ты, якi мi мож на вы пра вiц-

ца i па зна ваць для ся бе пу шчу на ноў. На 

эка ла гiч най сця жы не «Азёр ны пярс цё нак» 

ёсць тры штуч ныя во зе ры. Яны ство ра ны ў 

па чат ку 1970-х га доў для рэ гу ля ван ня гiд-

ра ла гiч на га рэ жы му. Ва да ў iх цём ная, бо 

на дне ёсць за ле жы тор фу. I ў гэ тай цём-

най ва дзе па-асаб лi ва му ад люст роў ва юц ца 

дрэ вы, сон ца, не ба — нi бы не на ту раль нае 

вi до вi шча, а сфа ку сi ра ва нае на ней кiм эк ра-

не, да та го ж цi шы ня i за па во ле насць на огул 

ства ра юць эфект анi ма цыi, каз кi... Але ў 

са праўд ную каз ку трап ля еш не тут, а ў за-

па вед най дуб ра ве, дзе пад по ла гам ду ба i 

гра ба ста iць веч ны цень. Рас лi ны, што пры-

звы ча i лi ся да гэ та га паў змро ку, уяў ля юць 

са бой асаб лi вае зя лё нае по кры ва з цем на-

ва тым ад цен нем, што ства рае ўра жан не, 

нi бы трап ля еш у глы бо кую ста ра жыт насць: 

зда ец ца, вось так бы ло, мо жа, ты ся чу га доў 

та му. А мо жа, i са праў ды бы ло так? I цi шы-

ня, за спа ко е насць, якiя бы ва юць толь кi ў 

пу шчы: нi я кi iн шы лес гэ та га не мае. Пры-

нам сi, Ка рат ке вiч дак лад на апi саў пу шчу у 

сва ёй «Зям лi пад бе лы мi кры ла мi».

...У пу шчы ця пер мож на па гля дзець му зеi, 

у тым лi ку i но вы ар хеа ла гiч ны пад ад кры-

тым не бам. Мож на на ве даць за каз нiк «Вы-

га на шчан скi» ў Iва цэ вiц кiм ра ё не, якi ця пер 

так са ма ўва хо дзiць у На цы я наль ны парк. 

Ама та рам но вых ура жан няў ка рыс на бу дзе 

ад крыць для ся бе i Ру жан скую пу шчу — не 

та кi рас кру ча ны рэ кла май i асвое ны ту рыс та-

мi, але над звы чай цi ка вы i за гад ка вы ляс ны 

ма сiў. У лю бым вы пад ку вар та хоць зрэд ку 

вы бi рац ца ў за па вед ныя мяс цi ны, шчод ра 

рас кi да ныя па на шай зям лi. Пры ро да ўмее 

да ваць сi лы, да та го ж яна нi ко лi не здрадж-

вае i не пад ман вае.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

ПЕ ХА ТОЙ У КАЗ КУ. МОЖ НА I НА ВЕ ЛА СI ПЕ ДЗЕ

У Ві цеб ску ўчо ра рас па-

чаў ся 29-ы па лі ку най-

буй ней шы фес ты валь на 

пост са вец кай пра сто ры.

Аб лас ны цэнтр па тра ды цыі 

жы ве ў асаб лі вым «ба зар ным» 

рыт ме. Сё ле та пан дэ мія ўнес-

ла ка рэк ты вы ў пла ны ар га ні за-

та раў — на прык лад, афі цый ная

пра гра ма ста ла ка ра цей шыя: 

уся го ча ты ры дні. Але і ў но вым 

фар ма це фэст, мож на не су мня-

вац ца, бу дзе ці ка вы.

У су вя зі з пан дэ мі яй не звы-

чай най ста ла акрэ ды та цыя для 

ўдзель ні каў «ба за ру»: у ды рэк цыі 

пры ўва хо дзе хлоп цы ў цы віль ным 

вы мя ра юць тэм пе ра ту ру і про сяць 

апра ца ваць ан ты сеп ты кам ру кі. 

Тэм пе ра тур ны кант роль і пры 

ўва хо дзе на кан цэрт ныя пля цоў кі. 

А вось мас кі — не аба вяз ко вая 

ўмо ва, і мож на пры жа дан ні іх як 

на сіць, так і не.

Учо ра ад бы ла ся пер шая прэс-

кан фе рэн цыя, дзе тра ды цый на 

агу чы лі не ка то рыя ліч бы і фак ты, 

якія да ты чац ца фес ты ва лю. На-

прык лад, у 2020 го дзе на ім пра-

цуе больш за 300 жур на ліс таў, 

уся го ў Ві цеб ску прад стаў ле ныя 

23 кра і ны, а ў між на род ным дзі ця-

чым і да рос лым кон кур сах вы сту-

пяць — ужо дак лад на — прад стаў-

ні кі 17 і 14 кра ін ад па вед на. Ге ро ем 

пер шай «Зор най су стрэ чы» стаў 

ар тыст ба ле та Сяр гей Па лу нін — 

са мы ма ла ды ў гіс то рыі прэм' ер 

Ка ра леў ска га ба ле та ў Лон да не 

і спе цы яль ны госць сё лет ня га 

ві цеб ска га фо ру му.

Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Юрый 

Бон дар кан ста та ваў: фес ты валь ны 

дэ віз «Праз мас тац тва — да мі ру 

і ўза е ма ра зу мен ня», сён ня, ба дай, 

як ні ко лі ак ту аль ны, бо фо рум спры-

яе яд нан ню і ўзба га чэн ню ду хоў най 

спад чы ны сла вян скіх на ро даў.

Ва дзім За ран кін, стар шы ня Ві-

цеб ска га га рад ско га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та, па жар та ваў, што зор кі 

не толь кі зноў сыш лі ся, каб фес-

ты валь-ста ра жыл пра цяг ваў сваё 

іс на ван не, але і з'е ха лі ся. Мес ца 

су стрэ чы змя ніць нель га! І на ват 

даж джы не са псу юць на строй.

А ўве ча ры ад быў ся і пер шы 

кан цэрт — ура чыс тае ад крыц цё 

ХХІХ Між на род на га фес ты ва лю 

мас тац тваў, рэ жы сёр яко га Аляк-

сандр Ва ві лаў з да па мо гай ар тыс-

таў і твор чых ка лек ты ваў з роз ных 

кра ін транс лі ра ваў на ві цеб скай 

сцэ не прос тую і вель мі ак ту аль-

ную і важ ную сён ня дум ку «Я люб-

лю ця бе, жыц цё!..» Пад ра бяз ней 

пра цы ры мо нію ад крыц ця «Звяз-

да» рас ка жа ў су бот нім ну ма ры. 

А па куль на га да ем, што сён ня, 

17 лі пе ня, на фес ты ва лі прой дуць 

раз на стай ныя ме ра пры ем ствы 

Дня Са юз най дзяр жа вы, уве ча ры 

ў Лет нім ам фі тэ ат ры на кан цэр це 

«Са юз ная дзяр жа ва за пра шае...» 

мож на бу дзе па слу хаць «Жы вую

му зы ку кі но» ад ар кест ра «Фа но-

г раф сім фа-джаз» пад кі раў ніц твам

Сяр гея Жы лі на і па пу ляр ных вы ка-

наў цаў Бе ла ру сі і Ра сіі, а на пля-

цоў цы ка ля КЗ «Ві цебск» — па-

гля дзець фі нал ІІ Між на род на га 

фес ты ва лю Dream Dance Fest.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фота БелТА.

Наш фар матНаш фар мат

На «Сла вян скім 
ба за ры 

ў Ві цеб ску» 
збі ра юць 

«Бу кет 
да бры ні»

Даб ра чын ную ак цыю ла-

дзіць ды рэк цыя між на род-

на га фес ты ва лю мас тац тваў 

су мес на з ві цеб скім аб лас-

ным ад дзя лен нем Бе ла рус-

ка га фон ду мі ру. Вір ту аль-

ны «бу кет» ста не аль тэр на-

ты вай тра ды цый ным квет-

кам, якіх сё ле та пуб лі ка не 

змо жа па да рыць лю бі мым 

ар тыс там — до ступ на сцэ ну 

Лет ня га ам фі тэ ат ра аб ме-

жа ва ны ў су вя зі з эпі дэ мі я-

ла гіч най аб ста ноў кай.

«Вы ка заць свае па чуц ці і 

па дзя ка ваць вы ка наў цам за іх 

твор часць мож на бу дзе, бе ру-

чы ўдзел у ак цыі «Бу кет да бры-

ні», — ка жуць у Цэнт ры куль ту-

ры «Ві цебск». — Для гэ та га трэ-

ба пе ра лі чыць на спе цы яль на 

ство ра ны ра ху нак лю бую су му 

гро шай, якія вы мер ка ва лі вы-

дат ка ваць на прэ зен ты ці квет кі 

ар тыс там». Зра біць гэ та мож на 

як у бан каў скіх ад дзя лен нях, так і 

са ма стой на праз сіс тэ му АРІП — 

рэ кві зі ты зме шча ныя ў ды рэк цыі 

фес ты ва лю і на сай тах www.gck.by 

і fest-sbv.by. Усе срод кі, якія

па сту пяць на даб ра чын ны ра ху-

нак, бу дуць скі ра ва ныя на да па-

мо гу вы ха ван цам Сен нен скай 

шко лы-ін тэр на та для дзя цей-

сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся без 

апе кі баць коў.

Ак цыя «Бу кет да бры ні», да рэ-

чы, пра хо дзіць у Бе ла ру сі і ін шых 

кра і нах так са ма ў Дзень ве даў, 

ка лі за мест кве так на стаў ні кам 

баць кі і школь ні кі ах вя ру юць 

гро шы на ля чэн не цяж ка хво рых 

дзя цей.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ПА ДЗЕЯ, 
ЯКАЯ ЯД НАЕ

Філіп КІРКОРАЎ 
ля сваёй імянной зоркі, 

адкрытай учора ў Віцебску.


