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МЯС ЦІ НЫ ТУТ 
СЛА ВУ ТЫЯ...

Цы ві лі за цыя хоць і «прай-

шла ся» па іх, але асця рож-

на, з ро зу мам. За тое да ро гі 

па кі да юць жа даць леп ша-

га, на іх стан скар дзяц ца не 

толь кі гас па да ры ся дзіб, але 

і гос ці. Па праў дзе ка жу чы, 

пад' ез ды не паў сюд на дрэн-

ныя. Да са мо га ка на ла мож-

на да ехаць па ас фаль це, а 

вы бо і ны піль ну юць вас на 

на ва коль ных да ро гах. Па іх 

да во дзіц ца ру хац ца з хут ка-

сцю не бо лей за 5 км у га дзі-

ну. Доб ра, што та кія ўчаст кі 

не вя лі кія, та му з Грод на даб-

ра лі ся сю ды за 50 хві лін. Ра-

зам з гас па да ра мі Іо сі фам 

і На тал ляй ВЯЛЕН ТАМІ 

спы ня ем ся ка ля вы со кіх 

драў ля ных ва ро таў, за які-

мі мес ціц ца аг ра ся дзіб ны 

комп лекс з пры го жай наз-

вай «Анэ та». Гас па дар рас-

ка заў, што наз ву даў у го нар 

сва ёй лю бі май ба бу лі. Да-

рэ чы, у ся дзі бе ня ма ла яе 

ўлас ных рэ чаў, у тым лі ку 

крос ны, ка лаў рот і пры ла да 

для це раб лен ня лё ну. Іо сіф 

Іва на віч іх ад на віў і спра буе 

на ла дзіць пра цэс апра цоў кі 

лё ну для ту рыс таў.

Ту рыс ты ве да юць гэ тыя 

мяс ці ны, бо тут пра вод зяц-

ца злё ты і спа бор ніц твы 

вод ні каў. Праў да, мно гія ад-

да юць пе ра ва гу па лат кам, 

але зна хо дзяц ца і ама та ры 

кам фор ту, якія спы ня юц ца 

ў аг ра ся дзі бах. Зі мой тут 

пра сто ра для эк стрэ ма лаў. 

Ня ма ла ах вот ні каў аку нуц-

ца ў сцю дзё ную ва ду пас ля 

па рыл кі. Рэч ка на ват у моц-

ныя ма ра зы не за мяр зае. 

Пры жа дан ні мож на ўба чыць 

і баб роў, іх тут да во лі шмат. 

У за то цы яны бу ду юць хат кі, 

пра што свед чаць па ва ле-

ныя дрэ вы.

З абод вух ба коў ся дзі бы 

зна хо дзяц ца шлю зы Аў гус-

тоў ска га ка на ла, у тым лі ку 

са мы вя лі кі — трох ка мер-

ны. Тут, на пры ча ле, зі муе 

цеп ла ход «Не ман» — адно 

з двух суд наў, якія кур сі ру-

юць у цёп лы се зон.

Па коль кі рэч ка не за мяр-

зае, сю ды пры ля та юць ле-

бе дзі і кач кі. Мно гія ту рыс-

ты пры хо дзяць іх па кар міць. 

Птуш кі амаль руч ныя, бо 

бра кань е раў тут ня ма, хі ба 

толь кі ры ба кі па ся дзяць з 

ву дай. Ка жуць, што мож на 

зла віць на ват га лаў ня і фа-

рэль, якія жы вуць толь кі ў 

чыс тай ва дзе.

ЗА БА ВЫ, 
АЛЕ НЕ ЗІ МО ВЫЯ

У гэ ты час ся дзі ба вы-

гля дае хут чэй па-во сень ску. 

Аб тым, што на ка лен да ры 

зі мо вы ме сяц, свед чыць хі ба 

што на ва год няя ёл ка ў цэнт-

ры два ра. Да рэ чы, упры го-

жа ныя ялін кі мож на ўба чыць 

паў сюд на. Свят ка ваць Но вы 

год сю ды пры яз джа лі сем'і 

га ра джан.

— Асаб лі ва га ажы я та жу 

на гэ тыя свя ты не на зі ра ла-

ся, — за ўва жае Іо сіф Іва на-

віч, — мо жа, та му, што да бі-

рац ца сю ды не вель мі зруч-

на, а яшчэ не ма ла важ ны і 

фі нан са вы бок. І гэ та пры 

тым, што мы ро бім зніж кі і 

на огул не па ло ха ем цэ на мі.

Зра зу ме ла, што ту рыс ты 

ад да юць пе ра ва гу лет ня му 

ад па чын ку, каб ска рыс тац-

ца поў ным спект рам па слуг. 

Бо на ўрад ці хтось ці за ці ка-

віц ца дзі ця чай пля цоў кай у 

даждж лі вае і ха лод нае на-

двор'е. І на шы ро кіх арэ лях 

ня ма ах вот ных па ка чац ца. 

Пля цоў кі для гуль ні ў фут-

бол ці ва лей бол так са ма 

больш пры ста са ва ны для 

цёп ла га се зо на.

— Быў бы снег — за-

прэг лі б са ні, яны ўжо не 

пер шы год ча ка юць свай го 

ча су, — ка жа гас па дар, — у 

на ва коль ных вёс ках мож-

на да мо віц ца на конт ка ня. 

Пра ехаць у сан ях па гэ тых 

мяс ці нах — эмо цый на цэ лы 

год. Вось толь кі ці на ды дзе 

та кі час?

Для між се зон ня ў ся дзіб-

ным «аў та пар ку» ёсць драў-

ля ны ва гон чык на ка лё сах, 

але ту рыс ты для шпа цы ру вы-

бі ра юць больш цёп лы се зон. 

Згод на з пра гно зам, ма ра зы 

бу дуць, але не вя лі кія і не вель-

мі доў га. Та му Іо сіф Іва на віч 

вы ра шыў за няц ца ад наў лен-

нем свай го «транс пар ту» — 

па фар ба ваць, пад ма ца ваць, 

упры го жыць. Ён лі чыць, што 

зі мо вы ад па чы нак мо жа стаць 

са праў ды ад мет ным, але толь-

кі са сне гам. Та ды па-ін ша му 

бу дзе вы гля даць на ва кол ле, 

пры ро да, з'я вяц ца ад па вед-

ныя за ба вы — лы жы, са ні.. 

Угля дац ца ў агонь, се дзя чы 

ка ля ка мі на, больш пры ем на, 

ка лі за вок на мі за сне жа ны, 

ка зач ны лес.

ЦІ ПА ЕДУЦЬ 
ЗА МЕЖ НЫЯ 
ГОС ЦІ?

Вя до ма, гас па да ры ся-

дзіб, у тым лі ку і Іо сіф Вя-

лен та, за ці каў ле ны ў за-

меж ных ту рыс тах. І та кія 

маг чы мас ці знач на па шы-

ры лі ся пад час увя дзен ня 

бяз ві за вай зо ны. Да та-

го ж по бач з аг ра ся дзі бай, 

за не каль кі кі ла мет раў, 

ёсць бе ла рус ка-поль скі 

пункт про пус ку, раз лі ча ны 

на вод ных, пе шых і ве ла-

ту рыс таў. Зра зу ме ла, што 

гэ та кі рун кі лет ня га се зо на, 

пра што свед чыць і ра бо та 

па гран пе ра хо ду: ён дзей ні-

чае з мая па каст рыч нік.

— Сё ле та пры ток за-

меж ных ту рыс таў знач на 

ўзрос, — за ўва жыў Іо сіф Іва-

на віч, — па ча лі пры яз джаць 

і па ля кі, і лі тоў цы. Асаб лі ва 

мно га ве ла ту рыс таў. Больш 

ста ла і вод ні каў. Ужо не рэд-

касць за меж ныя ях ты на на-

шых пры ча лах, якія плы вуць 

з поль ска га Аў гус то ва.

Як вы свет лі ла ся, у па ля-

каў па пу ляр ны так зва ны 

на сталь гіч ны ту рызм. Мно-

гія пры яз джа юць у по шу ках 

сва іх ра да вых гнёз даў. Не-

ка лі тут бы ло шмат ху та роў, 

жы ха ры якіх з'е ха лі ў Поль-

шчу. За раз іх уну кі імк нуц-

ца знай сці хоць рэшт кі гэ тых 

да моў. І, што ці ка ва, на ват у 

ле се зна хо дзяць фун да мен-

ты. А да па ма га юць ім мяс-

цо выя ста ра жы лы. Да рэ чы, 

жы ха ры на ва кол ля так са ма 

ак тыў на ўдзель ні ча юць у 

ту рыс тыч ным біз не се. На-

прык лад, Іо сіф Іва на віч час-

та звяр та ец ца да жан чын-

ку ха рак, якія га ту юць ежу 

для яго за меж ных гас цей. 

Но вы ўказ пра па шы рэн не 

бяз ві за вай зо ны і па ве лі-

чэн не тэр мі ну зна хо джан ня 

з 5 дзён да 10-ці па ві нен за-

ма ца ваць гэ тую тэн дэн цыю, 

упэў не ны гас па дар аг ра ся-

дзі бы. На яго дум ку, для вя-

дзен ня аг ра ту рыс тыч на га 

біз не су ство ра ны доб рыя 

ўмо вы. І па да ткі не вя лі кія, 

і крэ ды там мож на ска рыс-

тац ца. 

Вось і ня даў на быў 

пры ня ты ўказ аб па шы-

рэн ні дзей нас ці: уза ко-

не на маг чы масць пра-

вя дзен ня на аг ра ся дзі-

бах юбі ле яў, вя сел ляў, 

кар па ра ты ваў. З ад на-

го бо ку, ту рыз мам гэ та 

на зваць скла да на, але 

ка лі гру па лю дзей хо ча 

вы ехаць за го рад, каб 

ад зна чыць свя та, та кая 

маг чы масць у іх па він на 

быць.

БЕЗ РЭ КЛА МЫ 
НЕ АБЫ СЦІ СЯ

Іо сіф Вя лен та не шка дуе, 

што 10 га доў та му за ня ўся 

аг ра ту рыз мам. Па-пер шае, 

за гэ ты час на мес цы ста-

рой раз ва лю хі па бу да ва ны 

пры го жы драў ля ны асаб-

няк, гас ця вы дом з лаз няй, 

аль тан ка з печ кай і бар-

бе кю. Па-дру гое, з'я віў ся 

да дат ко вы да ход, які ідзе 

на раз віц цё ся дзі бы. Біз-

нес, што на зы ва ец ца, вы-

ста яў ся. Але як пры ва біць 

ту рыс таў зі мой? Гэ та му, 

лі чыць Іо сіф Вя лен та, трэ-

ба ву чыц ца. І маг чы масць 

та кая ёсць. У Гро дзен скім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 

шэсць га доў та му ад кры та 

спе цы яль насць «ту рызм і 

гас цін насць». Іо сіф Іва-

на віч, які быў да цэн там 

но вай ка фед ры, ез дзіў у 

Ка лі нінград па во пыт. За 

гэ ты час пад рых та ва ны 

спе цы я ліс ты па рэ кла ме, 

па леп шыў ся сэр віс. У но-

вых па ка лен няў гас па да роў 

аг ра ся дзіб з'я ві ла ся больш 

маг чы мас цяў пры ва біць ту-

рыс таў, у тым лі ку ў «не ту-

рыс тыч ны» се зон.

Па да рож ні чаць мож на ў 

лю бы час, сцвяр джае гас па-

дар аг ра ся дзі бы «Со ні чы» 

Ва дзім Сце пан чук. Па куль 

ён толь кі асвой вае но вую 

спра ву, але за ўва жыў, што 

знач ную ро лю ады гры вае 

рэ кла ма. Пры гэ тым важ на, 

каб ва кол аг ра ся дзі бы бы лі 

ці ка выя аб' ек ты. Па куль на 

ка на ле не да стат ко ва інф ра-

струк ту ры, ха ця ту рыс тыч-

ныя аў то бу сы едуць і зі мой. 

Але да лё ка не ўсе ба чаць 

сэнс за стац ца тут на ват на 

не каль кі дзён. Та му гас-

па да рам аг ра ся дзіб вар та 

па шы раць сфе ру дзей нас-

ці. Ва дзім Сце пан чук раз-

гля дае пра па но ву ад крыць 

ка фэ на ка на ле, а па куль 

га то вы час та ваць ту рыс таў 

яеч няй і гар ба тай, пры чым 

бяс плат на. За ста ец ца да-

даць да гэ та га ўні каль ныя 

марш ру ты і края ві ды, і ад-

па чы нак па кі не пры ем ны 

след не за леж на ад па ры 

го да.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Ад па чы нак па-бе ла рус куАд па чы нак па-бе ла рус ку  

Дак лад на 
Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні спор ту і ту рыз му Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма, коль касць аг ра ся дзіб у рэ гі ё не 

рас це. Ка лі на 1 сту дзе ня 2017 го да іх бы ло 324, то 

праз паў го да ліч ба па вя лі чы ла ся амаль на 20. Вы рас ла 

і коль касць на вед валь ні каў. За 9 ме ся цаў мі ну ла га го да 

іх бы ло 45,5 ты ся чы — на 3 ты ся чы больш за ана ла гіч-

ны пе ры яд па за мі ну ла га го да. Са мы «аг ра ся дзіб ны» 

ра ён — Гро дзен скі. Тут іх за рэ гіст ра ва на 80. З сё лет-

ня га го да ўсе яны ўва хо дзяць у бяз ві за вую зо ну.

Лоб зік, фрэ зер, пі ла, шру ба вёрт... 

У жа но чых ру ках Юліі МІЦ КЕ ВІЧ са 

звы чай на га ка вал ка дрэ ва атрым лі-

ва юц ца пры го жыя эле мен ты дэ ко ру. 

Скры ні, крэй да выя дош кі, кніж ныя 

па лі цы, дэ ка ра тыў ныя па но. Усё гэ та 

з за да валь нен нем на бы ва юць як для 

да рос лых, так і для дзя цей.

— Я сем ме ся цаў уга вор ва ла му жа па-

да рыць мне лоб зік, — усмі ха ец ца дзяў-

чы на. — Пас ля пер шых спроб так ба ле лі 

ру кі... Ця пер, праз тры га ды, ра зу мею, што 

мая ра бо та — гэ та свое асаб лі вы ан ты-

стрэс. Ня ма на строю — пай шла пі ліць!

За раз пра цоў нае мес ца ў мін чан кі — 

на бал ко не. Але ў пла нах зараз знай сці 

ўтуль ную май стэр ню для ра бо ты. Да рэ-

чы, Юлія атры ма ла дзяр жаў ную су псі-

дыю на ар га ні за цыю ра мес най дзей нас ці. 

На выдзеленыя гро шы 

дзяў чы на на бы ла не аб ход-

нае аб ста ля ван не, фар бы.

З ра дас цю пад трым лі-

ва юць спра ву Юліі і на ват 

пад каз ва юць род ныя — 

сын Па вел і муж Вік тар.

— Сын — мой пер шы 

на тхняль нік! — дзе ліц ца ма ла дая ма ці. — 

А муж — пер шы па моч нік, бо ме на ві та ён 

пад ка жа і пад тры мае.

— На вы ста вах муж чы ны, ка лі раз гляд-

ва юць маю пра дук цыю, не ве раць, што 

раб лю гэ та са ма, — усмі ха ец ца Юлія. — 

Але ця пер шмат дзяў чат ста лі за хап ляц ца 

дрэ вам! І гэ та цу доў на, бо зай мац ца лю бі-

май спра вай — са мае важ нае ў жыц ці.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 

фо та аў та ра.

На аг ра ся дзі бе ка ля Аў гус тоў ска га ка на ла ёсць чым за няц ца не за леж на ад се зо наНа аг ра ся дзі бе ка ля Аў гус тоў ска га ка на ла ёсць чым за няц ца не за леж на ад се зо на

МА МА БУ РА ЦІ НА

Уся го ў гэ тых мяс ці нах —

больш за два дзя сят кі гас ця вых аб' ектаў. 

А з увя дзен нем бяз ві за вай зо ны па шы ры ла ся ко ла 

па тэн цы яль ных ту рыс таў з-за мя жы. 

Але ах вот ных ад па чыць у гэ ты се зон ня шмат. 

Хі ба што на вы хад ныя за ві та юць ці на свя ты. 

Ка рэс пан дэнт «Звязды» вы ра шы ла вы свет ліць, 

ці вар та на огул тра ціць ня ма лыя срод кі, 

каб ад па чыць у аг ра ся дзі бе зі мой?

«...А сані трымаем 
на па га то ве!»


