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Па за гар у лю тым
Упа чат ку па ка за лі ад ра ман та ва ны ту-

рысц ка-азда раў лен чы комп лекс «Лос ві да».
У па бу да ва ным яшчэ ў 1970-я комп лексе 

пас ля ра мон ту мно гае па леп шы ла ся. У пры-
ват нас ці, ця пер тут ёсць кан фе рэнц-за ла — 
транс фор мер. Бу дзе і штуч нае сон ца. Не 
са ля рый, а ме на ві та свя ці ла, якое бу дзе 
ўсхо дзіць і за хо дзіць. І ах вот ныя за га рэць 
змо гуць пры яз джаць на Га ра доч чы ну на ват 
у лю тыя ха ла ды. З'я віц ца і ба сейн з пад вод-
ны мі ця чэн ня мі.

Кі раў нік ту рысц ка-эк скур сій на га прад-
пры ем ства «Бе ла рус ту рыст» Люд мі ла 
СЯНЬ КОЎ СКАЯ па дзя лі ла ся з гу бер на та-
рам Мі ка ла ем Шарс нё вым пла на мі. На прык-
лад, да па маг чы ад крыць бю ро па да рож жаў 
у кож ным ра ё не. Па ра лель на і па да браць 
спе цы я ліс таў з лі ку мяс цо вых. Ад па вед на, 
бу дуць ство ра ны но выя пра цоў ныя мес цы, 
мяс цо выя жы ха ры больш ак тыў на будуць 
пад клю чац ца да ту рыс тыч на га біз не су.

Уліч ва ю чы ві за выя па слаб лен ні для за-
меж ні каў, асаб лі ва ў су вя зі з «Еў ра гуль ня-
мі», якія прой дуць у Бе ла ру сі, ёсць доб рыя 
перс пек ты вы ак тыў на за раб ляць і на гэ тым. 
І ўжо мно гае зроб ле на. Рас пра ца ва лі спе цы-
яль ныя кар ту, марш ру ты, кож ны з якіх па 
хо дзе мож на змя ніць на ін шы...

Ге не раль ны ды рэк тар за інт ры га ва ла і 
маг чы мас цю ар га ні за ваць ад па чы нак у Фе-
а до сіі на не каль кі дзён уся го за... 35 до ла раў. 
Бу дуць ва зіць ту ды на аў то бу сах.

І снег не ў дэ фі цы це
Пад час на вед ван ня ў Га рад ку комп лек су 

для пад рых тоў кі лыж ні каў і бія тла ніс таў не-
ад ной чы пад крэс лі ва ла ся яго ўні каль насць. 
У пры ват нас ці, снег тут не рас тае, ка лі на 
ана ла гіч ных аб' ек тах яго ўжо ня ма. Гэ та тлу-
ма чыц ца асаб лі вы мі рэ лье фам і на двор' ем. 
Спар тыў ны га ра док вель мі за па тра ба ва ны 
не толь кі ў бе ла рус кіх спарт сме наў і ама та-
раў лыж на га спор ту.

Ды рэк тар Ві цеб ска га аб лас но га цэнт-
ра алім пій ска га рэ зер ву па зі мо вых ві дах 
спор ту Ілья СМУ НЁЎ кан ста та ваў, што да 
нас пры яз джа юць з Ра сіі, Укра і ны, Пры бал-
ты кі, Мал до вы. У га тэль на 75 мес цаў час та 

ня ма маг чы мас ці за ся ліць ад ра зу ўсіх ах вот-
ных. Спарт сме нам вель мі ці ка ва апра ба ваць 
уз ро вень пад рых тоў кі на тра се з па раў наль-
на вя лі кім пе ра па дам вы шынь. Мно гія пры-
зна ва лі ся, што па скла да нас ці яна не мае 
роў ных ва ўсёй Еў ро пе. Ёсць тут і спар тыў-
ная за ла. У снеж ні мі ну ла га го да быў зда-
дзе ны ба сейн з ча тыр ма да рож ка мі. Ся род 
на ві нак — пе ра соў ная лаз ня на ко лах.

Гу бер на тар Мі ка лай Шарс нёў пра па на-
ваў ства рыць на ба зе комп лек су ся дзі бу 
Дзе да Ма ро за. Ды та кую, каб яе бы ло не 
со рам на па ка заць тым, хто па бы ваў, на-
прык лад, у Бе ла веж скай пу шчы. Ужо ёсць 
ідэя збу да ваць «офіс» для Сня гур кі. Ка-
неш не, без Дзе да Ма ро за не абы дзец ца. 
Мяр ку ец ца, што мес ца з ка зач ны мі пер са-
на жа мі бу дзе пры но сіць яшчэ боль шы да-
ход. За раб ляць тут ужо доб ра на ву чы лі ся, 
бо з кож ным го дам вы дат кі з дзяр жаў най 
каз ны па мян ша юц ца.

Шу мі лін скі во пыт так са ма за слу гоў вае 
ўва гі і пе рай ман ня. Тут па ка за лі фіз куль тур-
на-азда раў лен чы цэнтр з не вя лі кім ба сей-
нам, на ста ды ё не ёсць сек тар для штур хан ня 
яд ра, ву ліч ныя трэ на жо ры. У кро ка вай да-
ступ нас ці ства ры лі доб рыя ўмо вы для трэ-
ні ро вак ва лей ба ліс таў, за ня ткаў адзі на бор-
ства мі. Усе аб' ек ты по бач. І яны ня змен на 
ка рыс та юц ца вя лі кай па пу ляр нас цю ў мяс-
цо вых жы ха роў. У пры ват нас ці, у вуч няў 
шко лы, якая не па да лёк.

Што ці ка ва, каб усё гэ та зра біць, вы ка-
рыс та лі мі ні мум дзяр жаў ных гро шай. Пра-
во дзі лі су бот ні кі, ак тыў на пры цяг ва лі да пра-
вя дзен ня рэ кан струк цыі і ра мон ту мяс цо вых 
ка му наль ні каў, ляс гас, ме цэ на таў...

Як пра ка мен та ваў стар шы ня Ві цеб ска-
га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір 
ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, гэ тыя ра ё ны бы лі вы бра ны 
для на вед ван ня не та му, што яны ўзор ныя. 
Прос та на іх пры кла дзе яшчэ раз упэў ні ва-
еш ся, як доб ра пры жа дан ні мож на раз ві ваць 
ту рыс тыч ную і спар тыў ную га лі ны. Га лоў нае, 
што ёсць ад па вед ныя ра зу мен не і па ды хо ды. 
Ула дзі мір Ця рэнць еў рас ка заў пра пла ны 
ад крыц ця ба сей наў і ін шых аб' ек таў у шэ-
ра гу рай цэнт раў воб лас ці. У пры ват нас ці, у 
Сян не і Чаш ні ках.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

У 
аг ра ся дзі бе 
ў Дэ ко лах — 
са праўд ны 

не вя лі кі заа парк. 
Жы вуць тут і ла мы, 
і стра у сы, лі сы, 
свін кі, су ры ка ты... 
Але са мыя 
па ва жа ныя — 
ма ла дая па ра ваў коў, 
Фрэн кі і Бар бі. 
Гас па ды ня ся дзі бы, 
На тал ля КАП ТЫШ, 
з за да валь нен нем 
пра во дзіць час 
з ча ты рох но гі мі 
дра пеж ні ка мі, на ват 
у лес па гры бы 
з імі хо дзіць. Але 
з ваў ка мі па трэб на 
не толь кі лас ка, але 
і стро гасць. Ме на ві та 
так вы хоў вае 
жан чы на сва іх 
га да ван цаў.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фо та аў та ра.

Ба ра на віц кі ра ён.

ШТУЧ НАЕ СВЯЦІЛА 
І СЯ ДЗІ БА СНЯ ГУР КІ

На са ты Ле са ві чок 
і грыб ва гою з цэнт нер

Ама та рам ці ха га па ля ван-
ня раю тры маць ся бе ў ру ках. 
Ка ля ха ты Сяр гея ў вёс цы 
За ры ца на ват зі мой па ля на 
гры боў-гі ган таў. Па да сі на ві кі, 
пад бя ро за ві кі, ба ра ві кі — на 
лю бы густ. Кож ны грыб па ме-
рам з пля чыс та га муж чы ну, 
ва жыць цэнт нер і на до тык як 
жы вы. Ра ніш няя ра са ро біць 
бе тон ныя шляп кі сліз кі мі, 
быц цам у ле се. Ёсць у гэ тай 
дач най каз цы і цар усіх гры-
боў — яго вя лі касць Ле са вік, 
так са ма з бе то ну.

«Сяр гей, ка жуць, гро-
дзен ская жа ба-па да рож ні ца 
по бач з кні гар няй здзяйс няе 
жа дан ні. Ваш Ле са вік так са-
ма ма гіч ны?» — пы та ю ся.

«Ну, па спра буй це даць 
яму ма нет ку, — жар туе 
скульп тар, а пас ля ад кры-
вае сак рэт бе тон на га гі ган та. 
— На конт ма гіі не ве даю, але 
ён адзін ка вы. Унут ры — кар-
кас з ар ма ту ры, аб цяг ну ты сет-
кай. Це ла гры ба — гэ та тры 
слаі цэ мент на га рас тво ру. Ме-
сяц да во дзіў Ле са ві ка да пры-
род най фор мы, раз ма лёў ваў 
фа сад най фар бай, па кры ваў 
ла кам. Я ха цеў зра біць яму 
доб ры твар, муд рыя ка рыя во-
чы. Фіш кай стаў, як ні дзіў на, 
нос, які, дзя куй люс тэр ку, ля піў 
са свай го (усмі ха ец ца)».

Ле там у ко шы ку Ле са ві ка 
цві туць со неч ныя ак са міт-
кі, во сен ню ён на паў ня ец ца 
жоў ты мі ліс та мі. А за раз у 
ім з'я ві лі ся ёлач ныя цац кі і 
са сно выя га лін кі. Ад ной чы 
Сяр гей ска заў, што пра дасць 
Ле са ві ка ў са на то рый.

«Я пры вык ла да яго на са-
та га про фі ля, ця бе на гад вае, 
пра хо дзіш мі ма — і ду ша ра-
ду ец ца», — ад ка за ла му жу 
жон ка Тац ця на. Яе пад тры-
ма лі і су се дзі: «Ся ро га, мы 
та бе бе тон ныя гры бы гру зіць 
да па ма га ем? Да па ма га ем. 
Ле са ві ка ў са на то рый не 
ад да дзім». Вось так гі гант і 
пра пі саў ся ся род зе ля ні ны ў 
За ры цы. Ця пер кам па нію яму 
скла да юць ся мей ства ка мен-
ных бо жых ка ро вак, 
грэ час кія ам фа ры, 
ну ля вы кі ла метр.

Мас тац тва леп кі 
з бе то ну — не прос-
та на він ка для Бе ла-
ру сі, а дзі ва. Гэ та га 
ві ду ра мяст ва вы не 
зной дзе це ў тоў стым 
да вед ні ку кла сі фі ка-
цый на род най дзей-
нас ці. У на шай кра і не 
Сяр гей Жыль скі пер шы і па-
куль адзі ны бе тон ных спраў 
скульп тар.

«Та ня + Сяр гей = 
ка хан не»

«Як дрэ ва вы рас ла ў 
элект рыч ным слу пе?» — 
здзіў ля юц ца мінакі. Ідуць блі-
жэй, пра цяг ва юць да ло ні. Не 
ве рыц ца, але гэ та так са ма 
бе тон. «Вы рас ціў шы» ка ля 
сва ёй ха ты дрэ ва з цэ мен ту, 
Сяр гей Жыль скі, па сут нас ці, 
ска заў у рэд кім май стэр стве 
ўжо сваё сло ва.

Та му мож на сме ла за-
явіць, што фір мен ны сак рэт 
скульп та ра — пры ду ма ны ім 
спо саб апра цоў кі і афар боў-
кі бе то ну, дзя ку ю чы яко му і 
ства ра ец ца гэ тая са мая ілю-
зія драў ні ны. Пля цоў ка для 
фан та зіі май стру ад кры ва-
ец ца бяз меж ная: цэ мент ныя 

са ды, аль тан кі, ман галь ныя 
зо ны. А ўя ві це са бе дрэ ва-
фан тан! Усё з ма тэ ры я лу 
бу ду чы ні, а вы гля дае пры-
род ным, з ду шой. Ва га та кіх 
арт-рэ чаў да ся гае то ны.

«Слуп элект ра пе ра да чы з 
дзвю ма скры ня мі яў на пса ваў 
від. Я знай шоў у на шым гро-
дзен скім пар ку ад но ма гут нае 
дрэ ва з ці ка вым пе ра пля цен-
нем ка ра нёў. За на та ваў яго 
ў па мя ці і — ка лі лас ка (лю-
бу ем ся арт-аб' ек там). А гэ ты 
над піс «Та ня + Сяр гей = ка-
хан не» мне на ве я ла дзя цін-
ства, ка лі вы ра за лі лі та ры на 
ка ры. Ра ман ты ка. Ба чы це, па-
ве сіў ліх тар. Ха чу яшчэ ўва-
со біць сцэн ку з бас ні Кры ло-
ва «Ва ро на і лі са». Вось тут 
(па каз вае на га лі ну) зля піць 
ва ро ну, а пад ёй — лі сі цу. 

Ва ро не даць бі нокль і ўман ці-
ра ваць ві дэа на гляд, каб днём 
і ноч чу сце раг чы Ле са ві ка», — 
пры зна ец ца скульп тар.

За па ру га доў жыц ця гры-
ба-дзяд ка за ме жа мі пло та 
не ад ной чы крыў дзі лі. То ка-
ва лак ба ра ды ад ся куць, то 
не пры стой ны над піс зро бяць. 
А між ін шым, ра ман та ваць 
бе тон ныя скульп ту ры цяж-
ка: цэ мент нель га раз рэ заць, 
пад пра віць на ждач най па пе-
рай. Ін стру мен ты для на да-
ван ня фор мы так са ма хэнд-
мэйд ад Сяр гея Жыль ска га.

Май стар упэў не ны: рэ цэпт 
скульп ту ры ні што, ка лі ў аў-
та ра ня ма мас тац ка га гус ту, 
а га лоў нае — пра сто ра ва га 
ўяў лен ня. Так, наш ге рой не 
ма люе эс кі заў. Усё ле піць з 
га ла вы. За пля чы ма ў Сяр гея 

ня ма і ака дэ міч най аду ка цыі. 
Яе з ліш кам кам пен су юць за-
ла тыя ру кі, ак тыў ная жыц цё-
вая па зі цыя. З юнац тва май-
стар пі саў іко ны, раз ма лёў ваў 
до шчач кі брат ка мі, а жон цы 
Тац ця не — бэ зам, ра біў ку ло-
ны-скар пі ё ны, вы ра заў з дрэ-
ва, а ў ар мей скія ча сы афарм-
ляў пяць па вер хаў вай ско ва-
га бу дын ка сва і мі пла ка та мі. 
Вось і ня даў на за ве чар зра біў 
для ўнуч кі Эмі ліі пя соч ні цу. 
Сяр гей Жыль скі — гас па дар 
улас на га жыц ця: ні ко лі не 
ба яў ся пе ра мен, пе ра ез даў, 
ад крыць сваю спра ву, ад ну, 
дру гую. «Хто не ры зы куе, той 
не п'е шам пан ска га», — ка жа 
твор ца.

Ба бёр-ра та валь нік 
і доб ры ле кар Ай ба літ

«Ён, вя до ма, ра та валь-
нік сла бы, па стаў ле ны на 

Аў гус тоў скі ка нал толь кі за 
пры го жыя во чы. Але ад но 
ўмее доб ра — ве ся ліць», — 
га во рыць пра но вую скульп-
ту ру аў тар. Бе тон ны ба бёр 
у чыр во най ка мі зэль цы ра-
та валь ні ка з вёс ла мі на па-
га то ве — сюр прыз да па-
чат ку ту рыс тыч на га се зо на 
і між на род на га фес ты ва лю 
«Нё ман ская вяс на». Жы вё-
ла дэ ман струе абод ва свае 
зу бы на ра дасць да рос лым і 
дзе цям. Ба бёр-ін струк тар — 
лю бі мы фо та-аб' ект не толь кі 
ў бе ла рус кіх ту рыс таў, але і 
ў гас цей з Поль шчы, Укра і-
ны, Ра сіі.

Для нас Сяр гей Жыль скі 
пры ад кры вае за ве су над бу-
ду чы няй: «Ця пер мя не ча кае 
но вы за каз, скла да ней шы за 
боб ры ка: 2-мет ро вы Ай ба літ 
хут ка ўпры го жыць пля цоў ку 
ка ля мяс цо вай ап тэ кі ў За-
ры цы».

Ёсць у Сяр гея Жыль ска га 
ця га да ка зач ных сю жэ таў. 
Так, скульп тар дзе ліц ца маш-
таб ны мі ідэ я мі па ўлад ка ван-
ні гро дзен ска га заа пар ка. 
Лю бі мую гіс то рыю пра Маў глі 

Сяр гей ба чыць у зо не львоў 
і тыг раў: «Бе тон ныя дрэ вы, 
ва да спа ды, а на ва лу не — га-
лоў ны ге рой улас най пер со-
най. Таб ліч ка: «Мы з та бой 
ад ной кры ві». Ха це ла ся яшчэ 
зля піць вя лі зар ную па чва ру 
над ва дой. Па адзін бок мос-
та — га ла ва і шыя, па дру-
гі — хвост. Але ўсё ўпі ра ец ца 
ў гро шы».

Гра бі руб лі граб ля мі
«А ці пры быт ко вая гэ та 

спра ва, Сяр гей?» — ці каў-
лю ся.

«Бе ла ру сы за каз ва юць 
зболь ша га гры бы, і на жыц-
цё скульп та ру, вя до ма, ха-
пае. Тут клю ча вую ро лю іг рае 
маш таб насць за ка заў. Я пра-
жыў мно га га доў ва Укра і не, 

там слу жыў, ажа ніў ся. 
У Бе ла русь вяр нуў ся ў 
па чат ку дзе вя нос тых ужо 
з сям' ёй. Ма гу ска заць, 
што бе тон ная скульп ту ра 
ва Укра і не квіт нее. Так, 
Ула дзі мір Ка лес ні каў для 
мя не ўзор. Ка лі га ва рыць 
пра гро шы, то ён са браў 
моц ную ка ман ду, з якой 
вы яз джае за мя жу. Вось 
ня даў на атры маў за каз 

ад атэ ля на Ка на рах. Гра буць 
руб лі граб ля мі», — дзе ліц ца 
твор ца.

«Але ж у Бе ла ру сі мно га 
вы дат ных разь бя роў па дрэ-
ве», — ка жу.

«Так! — зга джа ец ца Сяр-
гей і да дае: — Ве да е це, ка лі 
га ва рыць пра да чу, мож на 
ад даць пе ра ва гу кла січ ным 
зба нам, гіп са вым дзяў ча там 
роз най сту пе ні аго ле нас ці, 
мож на — гно му з най блі-
жэй ша га су пер мар ке та, а 
мож на — аў тар скай скульп-
ту ры. Праў да, драў ля ныя 
жы вё лы і птуш кі ня змен на 
но сяць эт ніч ны ха рак тар. 
Ма роз, дождж, спё ка і зноў 
ма роз ска ра ча юць і без та го 
не са мае доў гае жыц цё та кіх 
арт-аб' ек таў. Вось і на ра дзі-
ла ся ідэя зра біць скульп ту ру 
не толь кі крэ а тыў ную, але і 
бес смя рот ную».

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ.

«ПО ЛЕ ЦУ ДАЎ» 
КА ЛЯ ГРОД НА

Сяр гей Жыль скі — пра гры бы-гі ган ты, 
бе тон ныя са ды і... ка зач ную да чу

У вёс цы За ры ца, што ка ля Грод на, рас туць гры бы, 
амаль роў ныя з ха тай, і дрэ ва, якое све ціц ца ўна чы. 
Гэ тыя і мно гія ін шыя ці ка він кі ство ра ны — вы не па-
ве ры це — з бе то ну!
У гэ тыя на ва год нія дні ка рэс пан дэнт «Звяз ды» сха дзі-
ла ў гос ці да Сяр гея Жыль ска га, адзі на га ў Бе ла ру сі 
бе тон ных спраў скульп та ра. Уба чым ка зач ныя арт-
аб' ек ты на ўлас ныя во чы.

ПРАЗ не каль кі дзён пас ля 

на ва год ня га свя та на Ві-

цеб шчы не ад быў ся аб лас ны 

се мі нар кі раў ні чых кад раў, 

пры све ча ны ак ту аль ным пы-

тан ням са цы яль на-эка на міч-

на га раз віц ця. У ме ра пры ем-

стве бра лі ўдзел гу бер на тар, 

стар шы ня аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў, кі раў ні кі вы ка наў-

чай і прад стаў ні чай улад рэ гі-

ё наў і ін шыя ад каз ныя асо бы. 

На ве да лі не каль кі ра ё наў.

Наш ка рэс пан дэнт ра зам з імі 

па бы ваў у Га ра доц кім і Шу-

мі лін скім, дзе ў цэнт ры ўва гі 

бы лі пы тан ні раз віц ця ту рыз-

му, фіз куль ту ры і спор ту.

На тал ля з Бар бі.

ВА ЖАК 
ЗГРАІ


