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Твор чы пра ект «По кры ва Све-

ту» быў ство ра ны да фес ты-

ва лю на цы я наль ных куль тур, 

які пра хо дзіў у 2012 го дзе. Але 

за тым доў гі час ла пі ка вы шэ-

дэўр за хоў ваў ся па част ках 

дзесь ці ў май стэр нях, і толь кі 

ня даў на 30-мет ро вае по кры-

ва ста ла да ступ на для агля ду. 

Ця пер яго мо жа ўба чыць кож-

ны, хто за ві тае ў Гро дзен скі 

цэнтр ра мёст ваў.

Ра зам з ме та дыс там га рад ско-

га цэнт ра куль ту ры Люд мі лай Ле-

бедзь за хо дзім у па мяш кан не, дзе 

ві сяць і ля жаць доў гія ка ля ро выя 

па кры ва лы. Іх тут ка ля дзя сят ка. 

На па чат ку ўсе фраг мен ты бы лі 

скла дзе ны ў адзі нае доў гае па-

лат но, якое ўпер шы ню пра дэ ман-

стра ва лі на дзя вя тым фес ты ва лі 

на цы я наль ных куль тур. Пад час 

ура чыс та га шэс ця по кры ва, ні бы 

абя рэг, пра нес лі па ву лі цах го ра да. 

Але пас ля фес ты ва лю сля ды ўні-

каль на га на род на га тво ра дзесь ці 

згу бі лі ся. Як ака за ла ся, «По кры ва 

Све ту» ра за бра лі май стры хі і яно 

па част ках ля жа ла ў роз ных пад-

соб ных па мяш кан нях.

— У цэнт ры «Спад чы на» па ча-

ла ся ра бо та па транс гра ніч ным 

пра ек це, і май стры хі скру ці лі яго

і вы вез лі. Та ды бы лі на ват спрэч-

кі, дзе за хоў ваць гэ та вя ліз нае 

па лат но, якое да ся гае 30 мет раў

у даў жы ню і два мет ры ў шы ры ню, — 

рас каз вае Люд мі ла Іо сі фаў на. — 

Праз не ка то ры час мне ўда ло ся 

вы цяг нуць гэ ты цуд на свет бо жы з 

роз ных за па сні каў і раз мяс ціць для 

шы ро ка га агля ду ў за ле на ша га 

цэнт ра «Спад чы на».

Боль шасць фраг мен таў ві сіць 

на спе цы яль ных драў ля ных дра бі-

нах, якія да ста юць амаль да сто лі, 

яшчэ ад но, са мае доў гае па лат-

но, ля жыць на вя ліз ным ста ле. Ад 

стра ка тых узо раў раз бя га юц ца 

во чы.

Кож нае па лат но скла да ец ца 

з паў мет ро вых асо бных па но, якія 

сшы ты ра зам у вя ліз нае по кры ва. 

Ідэя пра ек та на ле жыць май стру 

Ва лян ці не Цы га нец, а кан чат ко вы 

вы гляд ува со бі ла кі раў нік сту дыі 

шыц ця са шмат коў Але на Чум рай. 

Ра бо та над по кры вам доў жы ла ся 

амаль два га ды, — ус па мі нае Ва-

лян ці на Ле бедзь.

Ідэя бы ла ства рыць агуль нае 

по кры ва з не вя лі кіх фраг мен таў на 

тэ му сяб роў ства на ро даў. Як вя до-

 ма, у Бе ла ру сі пра жы вае 140 на цы я -

наль нас цяў, і прад стаў ні кі мно гіх

ды яс пар пры ня лі ўдзел у ра бо це над 

пра ек там. У тво ры кож ны ад люст-

роў ваў свае на цы я наль ныя ма ты вы. 

Да лу чы лі ся да ўдзе лу май стры з усіх 

кут коў кра і ны і на ват за меж жа.

Свае ка вал кі да сы ла лі май стры 

з Ра сіі, Літ вы, Поль шчы, Лат віі і 

на ват Із ра і ля. Тэх ні кі вы ка нан ня 

са мыя роз ныя. У асноў ным, ка-

неш не, гэ та пэч варк з кан крэт ным 

сю жэ там. Ёсць ткац тва, вы шыў ка, 

ба тык, аплі ка цыі, вя зан не шы дэл-

кам і на прут ках.

— Мне вель мі па да ба ец ца вы-

шыў ка «Квет кі Бе ла ру сі» гро дзен-

скай май стры хі Анас та сіі Ма ту се-

віч, — ка жа Люд мі ла Іо сі фаў на. — 

А вось гэ ты «Па лёт на фес ты валь» 

з ма тыль ка мі пра па на ва ла вя до-

мая ру ка дзель ні ца з Мін ска Свят-

ла на Пла ту но ва, Та ма ра Во лах з 

Ві цеб ска да сла ла ткац кі ўзор. Та-

кіх па но ўся го ка ля 200, і гэ та са-

праўд ныя твор чыя ра бо ты з цёп лай 

энер ге ты кай, бо ад люст роў ва юць і 

пры ро ду, і жы вёль ны свет, і дзі ця-

чыя ма ры — той свет, які кож на му 

да ра гі і які трэ ба збе раг чы.

Та кія абя рэ гі, але мен шыя па 

па ме ры, іс ну юць у Мін ска і По лац-

ка. Гэ тыя га ра ды сла вяц ца сва і-

мі май стра мі шыц ця са шмат коў, 

асоб ныя па но на ват вы стаў ля лі ся 

ў гро дзен скім цэнт ры «Спад чы на».

Як ака за ла ся, і там іс на ва ла праб-

ле ма іх раз мя шчэн ня з-за вя лі кіх 

па ме раў. Але ў рэш це рэшт цу доў-

ныя ра бо ты знай шлі сваё па чэс нае 

мес ца і ста лі да ступ ныя для агля-

ду. Да рэ чы, част ка гро дзен ска га 

по кры ва зна хо дзіц ца ў ад кры тым 

сё ле та куль тур ным цэнт ры «Фес-

ты валь ны», дзе са бра на ат ры бу-

ты ка і твор чыя ра бо ты, пры све ча-

ныя Рэс пуб лі кан ска му фес ты ва лю 

на цы я наль ных куль тур. Фраг мент 

по кры ва ад люст роў вае ка ра год 

дзяў чат, якія тан цу юць, узяў шы ся 

за ру кі.

Ці бу дзе «пры рас таць» гро дзен-

скае по кры ва но вы мі фраг мен та-

мі, па куль не вя до ма. Маг чы ма, 

гэ ты пра цэс пра цяг нец ца, як і сам 

фес ты валь. У кі раў ніц тва цэнт ра, 

між ін шым, ёсць на мер ува со біць 

у ана ла гіч ным па лат не тэ му ма-

лой ра дзі мы. Люд мі ла Ле бедзь 

дзе ліц ца пла на мі па ад крыц ці на 

ба зе цэнт ра гурт ка па шыц цю са 

шмат коў, ці, як яго яшчэ на зы-

ва юць, пэч вар ку. У го ра дзе ёсць 

май стры хі гэ тай спра вы, і на ват 

пра хо дзяць за ня ткі ў ад ным з са-

цы яль ных цэнт раў го ра да.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

АБЯ РЭГ ГА РА ДЗЕН СКА ГА КРАЮ
Уні каль нае па лат но з 200 ла пі ка вых фраг мен таў ця пер мо жа ўба чыць кож ны

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Вар та ад зна чыць, што да рож ка з'яў ля -

ец ца свое асаб лі вай па ла сой раз ме жа ван ня 

транс парт ных па то каў. Та кім чы нам ве ла сі-

пе дыс ты, якія ру ха юц ца па ву лі цы 17 Ве рас-

ня, едуць па звы чай ным шэ рым ас фаль це. 

А зя лё ны ко лер вы ка рыс тоў ва ец ца для па-

зна чэн ня ве ла сі пед най да рож кі ў мес цах 

пе ра ся чэн ня па то каў. А вось пры пар ка ваць 

аў та ма біль у на прам ку пра спек та Ма шэ ра ва 

спра ва ця пер нель га, на ват ехаць тут мож-

на не блі жэй за метр да бар дзю ра. Праў да, 

пры аб наў лен ні раз мет кі вы дзе ле на мес-

ца для пар коў кі аў та ма шын з ле ва га бо ку 

ўздоўж пра ез най част кі. Усё гэ та зра бі лі для 

ства рэн ня бяс печ ных умоў ру ху і ве ла сі пе-

дыс таў, і пе ша хо даў, і аў то, — пад крэс ліў 

Ула дзі мір Фясь коў.

Да рэ чы, раз мет ка для ве ла сі пе даў на но-

сіц ца па асаб лі вай тэх на ло гіі: яе «ма лю юць» 

ха лод ным плас ты кам у вы гля дзе кро пак. 

Та му пры на ез дзе на яе ко лам аў та ма бі ля 

ства ра ец ца шу ма вы эфект — так кі роў ца 

ма шы ны чуе, што вы ехаў за ме жы сва ёй 

па ла сы ру ху. Ма тэ ры ял для раз мет кі вы раб-

ля ец ца на брэсц кім прад пры ем стве гру пы 

кам па ній «СТіМ». Прад стаў нік фір мы, яе 

ды рэк тар па за бес пя чэн ні бяс пе кі да-

рож на га ру ху і транс парт най ма біль нас ці 

Сяр гей ТА ЛА ТАЙ, да рэ чы, бы лы на чаль нік 

аб лас ной Дзяр жаў та інс пек цыі, сцвяр джае, 

што вы ка рыс тоў ва ец ца іна ва цый ны для 

на шых умоў ма тэ ры ял. Ён тры ва лы, не па-

тра буе па ста ян на га аб наў лен ня, як фар бы. 

Асаб лі васць у тым, што ма тэ ры ял на но сіц ца 

так зва ным струк тур ным спо са бам, інакш 

ка жу чы, кроп ка мі. Гэ та да зва ляе дрэ ні ра-

ваць вад касць: ка лі ідзе дождж, ва да пра-

хо дзіць па між эле мен та мі раз мет кі, а част кі 

ад люст ра ван ня, так зва ныя шкла ша ры кі, 

за ста юц ца звер ху, што да зва ляе ад люст-

роў ваць на зад свят ло ад фар аў та ма бі ля. 

Гэ та не брэсц кая зна ход ка. Так ро бяць у 

Еў ро пе. І «СТіМ» — як вы твор ца раз мет-

кі — ажыц цяў ляе гэ ты пра ект-экс пе ры мент 

ра зам з гар вы кан ка мам і Дзяр жаў та інс пек-

цы яй.

Між ін шым, для раз віц ця ве ла ру ху пры ма-

юц ца і ін шыя за ха ды. На прык лад, з'я ві ла ся 

ідэя ар га ні за ваць да 1000-год дзя Брэс та ве-

ла сі пед нае коль ца з пяц цю пунк та мі пра ка ту

двух ко ла вага транс пар ту. Та кім чы нам кож-

ны ах вот ны атры мае маг чы масць ад пра-

віц ца на эк скур сію па го ра дзе эка ла гіч ным 

транс пар там. Узяць ве ла сі пед ту рыс ты і га-

ра джа не змо гуць на ву лі цы Ар джа ні кі дзэ ў 

ра ё не чы гу нач на га і ў хут кім ча се аў та вак за-

лаў. Праз ву лі цы Кам са моль скую, 17 Ве рас-

ня, Міц ке ві ча яны вы едуць на пра спект Ма-

шэ ра ва і на кі ру юц ца ў Брэсц кую крэ пасць. 

Па коль кі пунк ты ве ла пра ка ту раз мес цяц ца 

па ўсім коль цы, ах вот ныя мо гуць па кі даць 

ве ла сі пед на ад ным з эта паў і пра цяг ваць 

пра гул ку пе ха той, а за тым зноў браць «ве-

ла ма шы ну» і ру хац ца да лей. Пунк ты пра ка ту 

пла ну юць раз мяс ціць не да лё ка ад пом ні ка 

1000-год дзю Брэс та, ка ля ЦУ Ма, гас ці ні цы 

«Ін ту рыст», у ра ё не крэ пас ці.

Аў та ры ідэі лі чаць, што ў вы пад ку ар-

га ні за цыі ве ла да ро жак у ме жах пра ез най 

част кі го рад ста не больш ма біль ны, а за-

то раў бу дзе ўзні каць менш. Лю бы жы хар 

го ра да змо жа ўзяць ве ла сі пед у ад ным 

пунк це, да ехаць у дру гі і па кі нуць ве ла сі пед. 

Пра ду гледж ва ец ца сіс тэ ма аба не мен таў 

на ка ры стан не двух ко лавым транс пар там: 

су тач ныя, дэ кад ныя, ме сяч ныя і на ват се-

зон ныя (з кра са ві ка да каст рыч ні ка). Кошт 

ме сяч на га аба не мен та абя ца юць у ра ё не 

ча ты рох до ла раў у эк ві ва лен це. І гэ та бу дзе 

вель мі зруч на і кам форт на. На вош та браць 

ма шы ну, ка лі за пла на ва на па езд ка на ад-

лег ласць у ча ты ры-пяць кі ла мет раў? А так 

узяў ве ла сі пед, пра ехаў ся і атры маў ка рыс-

ную для зда роўя трэ ні роў ку мыш цаў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ХУТ КА І БЕЗ ЗА ТО РАЎ

 А ЯК У ІХ?
У Пе кі не па слу га мі ве ла пра ка ту да па мо жа ска рыс тац ца... 
ма біль нік

Сет ка гра мад ска га транс пар ту на двух ко лах — са-

мая да ступ ная ў кі тай скай ста лі цы. Аб гэ тым свед чыць 

тан ны кошт арэн ды — 1 юань.

Для та го каб чы та чу ста ла зра зу ме ла, коль кі гэ та, 

рас тлу ма чу: 1 до лар мож на на быць амаль за 7 юа няў. 

Усе ас тат нія ві ды гра мад ска га транс пар ту каш ту юць 

бо лей, чым юань. На прык лад, па езд ка ў пе кін скай «пад-

 зем цы» бу дзе каш та ваць мі ні мум 3 юа ні на ад лег ласць 

у не каль кі стан цый, дзе ца на за ле жыць ад коль кас ці 

пры пын каў. Та кі ж прын цып і ў га рад скіх аў то бу саў: чым 

да лей трэ ба ехаць, тым да ра жэй шая па езд ка.

А вось ве ла сі пед — як эка ла гіч ны від транс пар ту — 

адзін з са мых рас праў сю джа ных у кі тай скай ста лі цы. 

Ме на ві та та му вы клі кае не пад дзель нае за ха плен не, ка лі 

ўпер шы ню ба чыш сот ню (ні як не ме ней!) пры пар ка ва -

ных аба пал да ро гі двух ко лавых жоў цень кіх ці аран жа вых «лас та вак». І гэ тая кар цін ка 

су стра кае ця бе амаль паў сюд на.

Ад нак жа прос та сес ці і па чаць кру ціць пе да лі не атры ма ец ца — спа чат ку не аб ход на 

апла ціць арэн ду, раз бла ка ваў шы ве ла сі пед з да па мо гай ма біль ні ка.

Як гэ та пра цуе? Хто бы ваў у Кі тае, ве дае — трэ ба ска рыс тац ца мяс цо вай сац сет кай 

WіChat, якая, акра мя звы чай ных вір ту аль ных зно сін, ад на ча со ва вы кон вае і функ цыю... 

ка шаль ка, бо мае пры вяз ку да бан каў скай карт кі. Ска ну ю чы qr-ко ды, жы ха ры ста лі цы раз-

ліч ва юц ца за па куп кі ў кра мах, на вед ван не куль тур ных ме ра пры ем стваў, ба сей наў, па езд кі 

на гра мад скім транс пар це ды ін шае. Без умоў на, для ту рыс та гэ та кры ху не зра зу ме ла і 

ня звык ла, бо ўзро вень ліч ба ві за цыі ў нас ін шы. Але ска рыс тац ца, на прык лад, гра мад скім 

ве ла сі пе дам раю ўсім — да стат ко ва па пра сіць аб гэ тым лю бо га мі на ка, які з ра дас цю (кі тай-

цы вель мі доб ра ста вяц ца да за меж ні каў і ня дрэн на раз маў ля юць па-анг лій ску) раз бла куе 

вам двух ко лавы транс парт, на ват не ўзяў шы за гэ та гро шы. Прэ зент, ад ным сло вам.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, фо та аў та ра.

 ДА ТЭ МЫ
У Грод не эк скур сію па гіс та рыч най част цы го ра да 
мож на здзейс ніць на ве ла сі пе дзе

Сет ка ве ла пра ка ту «Ве ла Старт» іс нуе ўжо трэ ці се зон і ка рыс та ец ца по пы там. Як 

рас ка заў ге не раль ны ды рэк тар КУП «Грод на абл кі на ві дэ ап ра кат» (ме на ві та гэ та му 

прад пры ем ству на ле жыць пра кат) Юрый АЛЯК СЕЙ, укла дан ні аку пі лі ся ў пер шы ж се-

зон вы ка ры стан ня. 42 ве ла сі пе ды на бы лі яшчэ ў 2016 го дзе і пра па на ва лі ска рыс тац ца 

па слу га мі пра ка ту ўсім ах вот ным да гэ та га ві ду транс пар ту.

Да рэ чы, пра ка ты мес цяц ца ка ля га рад скіх кі на тэ ат раў, што вель мі зруч на для тых, 

хто хо ча не толь кі пра ка ціц ца з кроп кі А ў кроп ку Б, але і ад па чыць з кам фор там ці пад-

сіл ка вац ца ў ка фэ мяс цо вых кі на тэ ат раў.

Важ ная ака ліч насць: двух ко лавы транс парт мож на па кі даць у лю бым з пунк таў ве ла-

пра ка ту (а іх па го ра дзе пяць) і пеш шу пра цяг ваць эк скур сію. Як па ве да міў су раз моў нік, 

су пра цоў ні кі прад пры ем ства рас пра ца ва лі тры зай маль ныя тэ ма тыч ныя ве ла марш ру ты 

па цэнт раль най част цы го ра да, здзейс ніў шы якія мож на да ве дац ца аб уні каль най гіс-

то рыі ста ра жыт на га Грод на.

— Хто больш за ўсё ка рыс та ец ца па слу га мі ве ла пра ка ту? — спы та ла ў ві за ві.

— Без умоў на, ак тыў ная мо ладзь, сту дэн ты-за меж ні кі, што на ву ча юц ца ў гро дзен скіх 

ВНУ, і бяз ві за выя ту рыс ты, — атры ма ла ад каз.

Між ін шым, па спя хо вы біз нес на двух ко лах бу дзе раз ві вац ца і на да лей, за пэў ніў 

Юрый Аляк сей. Не рас кры ва ючы ўсіх ці ка ві нак, су раз моў нік па ве да міў, што да на ступ-

на га се зо на ў го ра дзе па він ны з'я віц ца ве ла пар коў кі з за рад ны мі пры ста са ван ня мі для 

ма біль ных тэ ле фо наў, а так са ма мэ та на кі ра ва на бу дуць рас пра цоў вац ца пра па но вы для 

бяз ві за вых ту рыс таў, якіх у Грод не па бы ва ла ўжо больш за 70 ты сяч ча ла век.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.


