
Арт-пра ект «Твор часць. 
Па знан не. Умен не» прай шоў 
у аг ра га рад ку Ва лаўск 
Ель ска га ра ё на, пі ша 
«На род ны го лас».

Дзень ад кры тых дзвя рэй у 
Ва лаў скім цэнт ры на род ных 
тра ды цый пе ра тва рыў ся ў 
са праўд ную сель скую ве ча-
ры ну.

У той дзень у вяс ко вы клуб 
за ві та лі вы ха ван цы мяс цо вай 
ся рэд няй шко лы. Ра бот ні кі 
цэнт ра прэ зен та ва лі ві дэа пра-
ект аб род най ста рон цы, які 
быў пры све ча ны Го ду ма лой 
ра дзі мы. А на да лей школь ні-
каў ча ка ла са праўд ная сель ская ве ча ры на. 
Па коль кі ме ра пры ем ства пра хо дзі ла ся род 
роз ных ста ра даў ніх рэ чаў, то дзе ці з ці ка вас-
цю да ве да лі ся, як гэ ты мі пры ла да мі пра цы 
ка рыс та лі ся на шы прод кі, якое адзен не на сі-
лі ў свя ты і паў ся дзён на. Пад апла дыс мен ты 
гле да чоў прай шло дэ фі ле на род на га адзен-
ня «Строй на род ны — заў сё ды мод ны».

А по тым па ча ло ся са мае са праўд нае вяс-
ко вае свя та. На род ны жа но чы ан самбль 
«Ва лош кі» спя ваў пры го жыя пес ні ра зам са 
школь ні ка мі. Дзе ці ад гад ва лі за гад кі, спя-
ва лі зна ё мыя ўсім на род ныя пес ні, гу ля лі ў 
гуль ні, а по тым яшчэ і тан ца ва лі. Раў на душ-
ных на свя це не бы ло.

Пад рых та ва ла Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Юныя брас лаў ча не вы ву ча юць з ма лен ства 
бе ла рус кую мо ву і на род ныя тра ды цыі.

Та кім яск ра вым і ў той жа час над звы чай 
цёп лым і пя шчот ным атры ма ла ся чар го вае 

свя та ў пер шым га рад скім дзі ця чым са дку. 
А пры свя ча ла ся яно Го ду ма лой ра дзі мы 
і род най бе ла рус кай мо ве, па ве дам ляе 
«Брас лаў ская звяз да».

Да рэ чы, вы ха валь ні кі гэ-
тай дзі ця чай уста но вы пра 
важ насць ве дан ня мо вы не 
за бы ва юць: вы ву ча юць з 
ма лы мі бе ла рус кія вер шы 
і пес ні, пра вод зяць за ня ткі 
па-бе ла рус ку. Ды і пры ла-
шчыць ці па жу рыць на род-
най мо ве атрым лі ва ец ца так 
на ту раль на! Вось і на свя-
це дзе ці з за да валь нен нем 
рас каз ва лі вер шы кі, спя ва-
лі, гу ля лі ў на род ныя гуль-
ні. Акра мя та го, да ве да лі ся 
ад вы ха валь ні каў ці ка выя 
фак ты пра сваю ма лую ра-
дзі му.

У Та ла чы не сё ле та 
прай шла со тая рэ гіст ра цыя 
но ва на ро джа на га.

Ад дзел ЗАГС па він ша ваў 
ма ла дых баць коў з рай цэнт-
ра Дзміт рыя і Ка ця ры ну Па-
зня ко вых, чыя дач ка Мі ла-
на ста ла со тым за рэ гіст ра-
ва ным ма лым у 2018 го дзе, 
па ве дам ляе «На ша Та ла-
чын шчы на».

Пад час ура чыс тай рэ-
гіст ра цыі но ва на ро джа-
най пры сут ні ча лі баць кі, 
ба бу лі ма лой, мяс цо вы 
ак тыў.

— Па ва жа ныя баць кі, ня-
хай на ра джэн не дзі ця ці яшчэ больш аб'яд-
нае ва шу сям'ю. Ма ту лі пры ня се шчас це і 
ўсве дам лен не вя лі кай мо цы жан чы ны, а 
баць ку — вя лі кі го нар за тое, што гэ ты ма-
лень кі ча ла век но сіць яго проз ві шча, з'яў-
ля ец ца яго пра ця гам. Не за бы вай це ся, што 
са праўд нае шчас це сям'і, ка лі ў ха це гу чаць 
дзі ця чыя га ла сы. І па тра ды цыі ад дзел ЗАГС 

з ва мі не раз віт ва ец ца, а ка жа вам: «Да но-
вых су стрэч». Ча ка ем вас праз не ка то ры 
час з яшчэ ад ным сы нам або да чуш кай, — 
па жа да ла баць кам за гад чы ца за гса Іры на 
Па рэп ка.

Да рэ чы, для Дзміт рыя і Ка ця ры ны но-
ва на ро джа ная ста ла дру гім дзі цём у сям'і, 
па ра ўжо вы хоў вае пя ці га до ва га Да ні і ла.
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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Ён стаў пі лот ным го ра дам пра ек та 
ГЭФ-ПРА АН-Мінп ры ро ды «Пад трым ка 
зя лё на га го ра да бу даў ніц тва ў ма лых 
і ся рэд ніх га ра дах Бе ла ру сі» («Зя лё ныя 
га ра ды»), не мог за стац ца ўба ку 
ад пра вя дзен ня кам па ніі Еў ра пей скі 
ты дзень ма біль нас ці. Жы ха ры 
го ра да ак тыў ныя і жыц ця ра дас ныя, 
а га рад ская ад мі ніст ра цыя імк нец ца 
за бяс пе чыць устой лі вую ма біль насць 
з да па мо гай не толь кі пра вя дзен ня 
ма са вых ме ра пры ем стваў, 
але і рэ кан струк цы яй з ак цэн там 
на эка ло гію.

Жур на ліс ты і гос ці Навагрудка прай-
шлі пеш шу па вуліцах, каб вы ка наць 
га рад скі квэст, рас пра ца ва ны мяс цо-
вым рай вы кан ка мам, і па зна ё міц ца з 
го радам.

На цэнт раль най пло шчы рай цэнт ра 
ад быў ся сім ва ліч ны заезд на ве ла сі пе-
дах і са ма ка тах з удзе лам школь ні каў, 
мо ла дзі і вы ха ван цаў дзі ця чых сад-
коў, а дзень за вяр шыў ся ве ла пра бе гам 
«Да мэ ты ўстой лі ва га раз віц ця № 11 — 
на ве ла сі пе дзе!». Ве ла пра бег прай шоў 
да вет ра ге не ра та раў, уста ля ва ных пад 
Навагруд кам.

Іа а на КА ЗА НА-ВІШ НЯ ВЕЦ КАЯ, ка-
ар ды на тар ААН, па ста ян ны прад-
стаў нік ПРА АН у Бе ла ру сі, якая не 
толь кі ўзна га родж ва ла юных удзель ні-
каў, але і пры ма ла ўдзел у 12-кі ла мет ро-
вым ве ла пра бе гу, пры зна ла ся:

— Я толь кі па чы наю зна ё міц ца з бе ла-
рус кі мі га ра да мі і вель мі ра да, што ў На-
ва груд ку столь кі не абы яка вых лю дзей. 
Яны вы бі ра юць ак тыў насць, зда ро вы 
лад жыц ця і мо гуць гэ та ра біць ва ўмо-
вах та ко га пры го жа га го ра да. Рух на ро-
ва рах — гэ та вель мі доб ра для зда роўя 
лю дзей, для пры ро ды, для ка му ні ка тыў-
ных зно сін. Мы ра ды бы лі да лу чыц ца 
да гэ та га ме ра пры ем ства і пра ца ваць 
ра зам.

На ва гру дак ва ло дае вя лі кім ту рыс-
тыч ным па тэн цы я лам, пе ра ка на ныя ў 
га рад ской ад мі ніст ра цыі, але гэ ты па-
тэн цы ял не аб ход на раз ві ваць. За год у 
го ра дзе бы вае ка ля 50 ты сяч ту рыс таў 
(для па раў на ння: на сель ніц тва са мо га 
рай цэнт ра скла дае ка ля 30 ты сяч ча-
ла век), але гэ тая ліч ба мо жа быць па-
вя лі ча на ў не каль кі ра зоў пры раз віц ці 
сфе ры па слуг. На ва гру дак мае ста ра-
жыт ную гіс то рыю, тут ёсць ар хеа ла гіч-
ныя і ар хі тэк тур ныя ўні каль ныя аб' ек ты, 
пры гэ тым ак тыў на раз ві ва ец ца зя лё нае 
бу даў ніц тва, і го рад удзель ні чае ў эка-
ла гіч ных пра гра мах. Та кі сін тэз ба га тай 
гіс то рыі і су час най эка ла гіч най на кі ра ва-
нас ці пры цяг вае ту рыс таў.

Гэ та ці ка ва
У цэнт ры го ра да — пло шча, да якой 

вя дуць восем (!) ву ліц. Тут ма ец ца свой 
гіс то ры ка-края знаў чы му зей, ад на з 
экс па зі цый яко га рас каз вае пра пе ры яд 
ВКЛ. Му зей быў па бу да ва ны ў 1936 го-
дзе ў сты лі эк лек ты кі.

У го ра дзе ёсць улас ная кар цін ная га-
ле рэя мас та ка Кас ту ся Ка ча на.

У На ва груд ку ўста ноў ле на ка ля 
60 пля цо вак, 200 кан тэй не раў для раз-
дзель на га збо ру цвёр дых ка му наль ных 

ад хо даў. Іх атры ма ла ся ўста на віць з да-
па мо гай пра ек та ЕС. Ёсць сар та валь ная 
стан цыя, а так са ма за цвер джа ны пра ект 
аб бу даў ніц тве за во да па пе ра пра цоў цы 
ад хо даў.

У До ме-му зеі Ада ма Міц ке ві ча (ад-
кры ты ў 1938 го дзе, рэ кан стру я ва ны ў 
1990-м) у рам ках пра ек та ЕС-ПРА АН 
«Раз віц цё на мяс цо вым уз роў ні» з'я ві лі ся 
аў ды я гі ды і спе цы яль нае аб ста ля ван не 
для чы тан ня лю дзьмі з аслаб ле ным зро-
кам. У до ме-му зеі ёсць пад зем ны пе ра-
ход, які злу чае жы лы дом з флі ге лем. 
Эк скур са вод па прось бе гас цей мо жа 
пра вес ці эк скур сію на рус кай, бе ла рус-
кай і поль скай мо вах.

У На ва груд ку, на мес цы, дзе сён ня 
ста іць пом нік Ада му Міц ке ві чу (яго аў-
тар — Ва ляр' ян Януш ке віч), у Х—ХІІІ ста-
год дзях бы ло па се лі шча ра мес ні каў.

Фран цуз скія экс пер ты, якія ня даў на 
на вед ва лі го рад і рас па вя да лі аб іна-
ва цый ных ме та дах го ра да бу даў ніц тва, 
ка за лі пра тое, як трэ ба «асту джаць» 
га ра ды. Яны рас пра ца ва лі спе цы яль ны 
софт для вы зна чэн ня кам форт нас ці пра-
жы ван ня ў га рад скіх умо вах (тэм пе ра ту-
ра, улік ска ра чэн ня вы кі даў СО2 і г. д.). 
У гора дзе ёсць кур ган Ада ма Міц кев ча, 
які з'яў ля ец ца на гляд ным пры кла дам та-
го, як мож на па ні зіць тэм пе ра ту ру: паў-
днё вы схіл на не каль кі гра ду саў цяп лей-
шы за паў ноч ны.

У го ра дзе пла ну юць рас пра ца ваць 
план энер га эфек тыў на га квар та ла. На 
ця пе раш нім эта пе бе ла рус кія спе цы я ліс-
ты вы ву ча юць за меж ны во пыт (як пра ек-
та ваць та кую за бу до ву, якія іс ну юць ін-
стру мен ты і пра грам нае за бес пя чэн не). 
Ак тыў ная ра бо та над та кім квар та лам 
пач нец ца ў па чат ку 2019 го да. Па куль 
не вы зна ча на, бу дзе гэ та но ва бу доў ля 
аль бо рэ кан струк цыя ста ро га квар та ла 
(апош няе, на дум ку рас пра цоў шчы каў, 
най больш ак ту аль на).

У ства рэн ні пар ку ў 1925—1926 га дах 
пры маў ак тыў ны ўдзел Ба рыс Кіт, ды рэк-
тар На ва груд скай бе ла рус кай гім на зіі, 
які пас ля вай ны эміг ра ваў у ЗША, стаў 
вя до мы ў сфе ры аст ра наў ты кі, пра ца ваў 
у НА СА і пры маў удзел у рас пра цоў цы 
ва да род на га па лі ва, срод каў су вя зі пры 
па лё тах.

Най ста ра жыт ная ў го ра дзе царк ва, 
якая за ха ва ла ся (пад му рак ХІ ІІ ста год-
дзя, мур ХVІ ста год дзя) — Ба ры са глеб-
ская.

Раз бу ра ная царк ва Ус пен ня Ма ці Бо-
жай бы ла зной дзе на пад зям лёй ар хе о-
ла га мі. У царк ве пра хо дзі лі па ся джэн ні 
Тры бу на ла ВКЛ, гэ та быў вы шэй шы Апе-
ля цый ны суд княст ва.

У На ва груд ку вель мі ўзго рыс тая 
мяс цо васць. Ста рыя бру ка ва ныя да ро гі 
бы лі за ме не ныя на ас фаль та выя. Пас ля 
даж джоў лю дзі су тык ну лі ся з праб ле май 
за тап лен ня, па коль кі ва да хут ка і бес пе-
ра шкод на сця кае з го рак. Там жа, дзе 
за ха ваў ся брук, та кіх праб лем ня ма.

У го ра дзе рэа лі за ваў ся пра ект «Пра-
свят лен не» — мяс цо вая пра гра ма, на кі-
ра ва ная на далучэнне лю дзей з ін ва лід-
нас цю ў гра мад скае жыц цё. Гэ та з'яў ля-
ец ца пунк там зя лё на га го ра да бу даў ніц-
тва, і ён да ступ ны кож на му го ра ду.

Воль га ПРА ЛЮК.

ЗЯ ЛЁ НЫ КВЭСТ ЗЯ ЛЁ НЫ КВЭСТ 
ПА НА ВА ГРУД КУПА НА ВА ГРУД КУ

СТРОЙ НА РОД НЫ — ЗАЎ СЁ ДЫ МОД НЫ

ВЫ ХА ВАН НЕ 
Ў НАЙ ЛЕП ШЫХ ТРА ДЫ ЦЫ ЯХ

ПЛЮС 100!


