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СУ ВАЛЬ ШЧЫ НА: 
КА ЗАЧ НЫ ШЛЯХ

Су валь шчы на — не са мы раз ві-
ты эка на міч на рэ гі ён Поль шчы. Тут 
ня шмат буй ных прад пры ем стваў, і 
стаў ку ро бяць най перш на ту рызм. 
Што год, па вод ле ін фар ма цыі ды-
рэк та ра Су валк скай аг ра ту рыс-
тыч най па ла ты Эль жбе ты НЯ-
ДЗЕЙ КА, су стра ка юць ка ля 300 
ты сяч гас цей, да па слуг якіх вя лі-
кая коль касць аг ра ся дзіб, атэ ляў, 
ка вяр няў і ін шых аб' ек таў сэр ві су. 
«Рас крут ку» сва іх пры род ных і гіс-
то ры ка-куль тур ных сла ву тас цяў 
пра вод зяць дзя ку ю чы фі нан са ван-
ню па шэ ра гу еў ра пей скіх пра грам, 
а так са ма су час ных ту рыс тыч ных 
тэх на ло гі ях.

На прык лад, «дру гое жыц цё» 
атры ма ла ство ра ная ка ля 100 га-
доў та му Ві гер ская вуз ка ка лей ная 
чы гун ка. Яна ўжо не мае гас па дар-
ча га зна чэн ня, але за тое слу жыць 
ты ся чам ама та раў эка ла гіч на га, 
края знаў ча га ад па чын ку, якія з 
за да валь нен нем ванд ру юць па 
Ві гер скім на цы я наль ным пар ку ў 
спе цы яль ных ва гон чы ках — з пры-
пын ка мі ў най пры га жэй шых мяс ці-
нах. Мо жа, гэ тым во пы там ска рыс-
та ем ся і мы? Вуз ка ка лей кі ёсць і, 
на пэў на, іх мож на за дзей ні чаць не 
толь кі для пе ра воз кі тор фу.

Аль бо та кая «фіш ка» — карт ка 
чле на ін тэр нэт-клу ба шу каль ні каў 
пры год на Су валь шчы не. Пра па-
ну ец ца ін тэр нэт-гуль ня, за сна ва-
ная на кар це, гіс то рыі гэ та га рэ гі-
ё на. Дай шоў, да пус цім, да пя та га 
ўзроў ню, а да лей, каб па шы рыць 
свае ве ды пра Су валь шчы ну, па ві-
нен ту ды пры ехаць.

А вось як па пу ля ры зу ец ца ся-
мей ны ад па чы нак. Ту рыс там вы-
да ец ца пры ві таль ны па кет з да вед-
ні кам аб ці ка вых аб' ек тах рэ гі ё на і 
паш парт ванд роў ні ка, дзе ўка за ны 
гэ тыя мес цы. Усю ды па марш ру це 
ванд роў кі ёсць пункт, дзе ў паш-
пар це пра стаў ля ец ца пя чат ка — 
ары гі наль ная для кож на га аб' ек та. 
Пры гэ тым спе цы яль на для дзя цей 
па зна ча ны мяс ці ны, на вед ван не 
якіх спа лу ча ец ца з ней кі мі за ба-
ва мі, за гад ка мі. Па бы ваў там — на 
па мяць уз на га ро да, звя за ная з гіс-
то ры яй краю. Для са мых ма лень кіх 
ванд роў ні каў гэ та пры го жы да мок 
з по ста ця мі ге ро яў апо вес ці ўра-
джэн кі Су ва лак, пісь мен ні цы Ма рыі 
Ка нап ніц кай «Пра гно маў і сі рот ку 

Ма ры сю», для ста рэй шых — кні-
га яе ка зак. Як удзяч насць гос цю 
за зна ём ства з рэ гі ё нам і, ра зам з 
тым, знак па ва гі да сва ёй зна ка мі-
тай зям ляч кі.

Да рэ чы, ме на ві та тво ры Ма рыі 
Ка нап ніц кай ста лі «пад мур кам» 
поль скай част кі пра ек та «Ванд-
роў ка ў эт на каз ку». Яна так і на-
зы ва ец ца — «Ка зач ны шлях», які 
аб' яд ноў вае 7 вё сак у ва ко лі цах 
Су ва лак. У кож най — свая тэ-
ма па вод ле твор час ці Ма рыі Ка-
нап ніц кай і мяс цо вых пад ан няў. 
Дзецям пра па ну юць у гуль ня вой 
фор ме азна ё міц ца з гіс то ры яй 
прод каў мяс цо вых жы ха роў — 

яц вя гаў, эле мен та мі іх по бы ту, з 
да ра мі на ва коль ных ля соў і ту тэй-
шы мі прад стаў ні ка мі жы вёль на га 
све ту, а так са ма быц цам са мім 
прай сці ўслед за ка зач ны мі пер са-
на жа мі. Са мыя па ва жа ныя ся род 
іх — доб рыя гно мы, якіх, ка лі за-
ці ка віш ся, аба вяз ко ва су стрэ неш 
на сва ім «ка зач ным шля ху». Але 
мож на ўба чыць і... па цу ка. Ме на-
ві та ён, па вод ле каз кі Ма рыі Ка-
нап ніц кай пра хлоп чы ка Пет ры ка, 
краў у ся лян збож жа. І, прай шоў-
шы ка зач ным марш ру там, гэ та га 
зло дзея мож на ўба чыць. Толь кі і 
роз ні ца з ура жан ня мі Пет ры ка, 
што не трэ ба пу жац ца, бо па цук... 
драў ля ны.

Для дзя цей, якія ванд ру юць па 
марш ру тах «Ка зач на га шля ху» на 
Су валь шчы не, пад рых та ва ны ані-
ма цый ныя пра гра мы і па да рун кі 
(на прык лад, шап ка гно ма). А по бач 
ства ра юц ца і ўмо вы для ад па чын-
ку да рос лых — аг ра ся дзі бы і па-
ла тач ныя пля цоў кі, бай дар кі для 
спла ваў па ту тэй шых ва да ёмах і 
тэ ніс ныя кор ты...

ГРО ДЗЕН ШЧЫ НА: 
ГАС ЦІН ЦА МІ БЕ ЛУ НА

Та кую наз ва атры ма ла бе ла рус-
кая част ка пра ек та «Ванд роў ка ў 
эт на каз ку». Бя лун ва ўс ход не сла-
вян скай мі фа ло гіі — гэ та бог уда-
чы, ба гац ця і шчас ця, які лі чыц ца 
апе ку ном ванд роў ні каў. Так бы мо-
віць, «Без Бе лу на, што ў цём ным 
ле се...».

— У Бе ла ру сі шмат маг чы мас-
цяў пра па на ваць ту рыс там роз ныя 
«кут кі» гіс то рыі, куль ту ры і пры ро-
ды. У рам ках «Ванд роў кі ў эт на каз-
ку» мы, фар мі ру ю чы но выя ту рыс-

тыч ныя марш ру ты, і для ся бе быц-
цам на но ва ад кры ва лі на шу кра і ну, 
— ка жа кі раў нік пра ек та, да цэнт 
ка фед ры ту рыз му і куль тур най 
спад чы ны ГрДУ імя Я. Ку па лы 
Ві таль КАР НЯ ЛЮК.

Пра ект да па мог уні вер сі тэ ту 
ар га ні за ваць ву чэб ны цэнтр эт-
ніч на га ту рыз му, які скі ра ва ны 
на на ву ко ва-да след чую дзей-
насць сту дэн таў і вы клад чы каў. 
Ства ры лі сайт эт на ту рыс тыч ных 
рэ сур саў Гро дзен шчы ны і Су валь-
шчы ны (www.ethno-tour.grsu.by), 
дзе ёсць кар та з аб' ек та мі эт ніч-
на га ту рыз му, а так са ма звест-
кі аб фальк лор ных ка лек ты вах і 
ўмель цах, якія пра цу юць у са мых 
роз ных кі рун ках на род най твор-
час ці, — ган ча рах, цес ля рах, ка-
ва лях, май страх бон дар ства, са-
ло ма пля цен ня, ткац тва, вы ці нан кі 
і пі сан кі ...

А пра чы таў шы пра ра мес ні-
каў, мож на не толь кі ўба чыць іх за 
пра цай, але і са мо му па ву чыц ца 
пра сці, ткаць, вя заць, вы шы ваць, 
ра біць ва лён кі, пі сан кі...

Адзін з аб' ек таў марш ру ту 
«Гас цін ца мі Бе лу на» — гро дзен-
ская гім на зія № 1 імя ака дэ мі ка 
Я.Ф. Кар ска га. Тут зна хо дзіц ца 
адзі ны на по стса вец кай пра сто ры 
му зей, які пры све ча ны зна ка мі та-
му фі ло ла гу, мо ва знаў цу, аў та ру 
кні гі «Бе ла ру сы». А ця пер яшчэ за 
срод кі пра ек та ство ра на ін фар ма-
цый на-вы ста вач ная за ла. Та кім 
чы нам, ма ем аб' ект, які вар ты ўва гі 
не прос та ў фар ма це шко лы, але 
і па ві нен ад чы ніць дзве ры для ма-
са ва га ту рыз му.

Но выя маг чы мас ці для ту рыз му 
з'яў ля юц ца і ў Гу дзе віц ка га дзяр-
жаў на га лі та ра тур на-края знаў ча га 
му зея на Мас тоў шчы не. Жур на-
ліс ты там не толь кі азна ё мі лі ся з 
экс па зі цы яй, але і атры ма лі май-
стар-клас па ткац тве, а так са ма 

сер ты фі кат аб па спя хо вай зда чы 
іс пы таў па вяс ко вым по бы це, ка-
валь скай спра ве, пля цен ні вян коў, 
гіс то рыі Гу дзе ві чаў, спры це і ін шых 
прак ты ка ван нях за под пі сам са-
мо га Бе лу на. Да рэ чы, на вед ван не 
гэ тай вёс кі і му зея ўжо ўклю ча на ў 
шэ раг ту рыс тыч ных марш ру таў з 
се рыі «Гу дзе ві чы +», што ство ра-
ны ў ме жах пра ек та «Ванд роў ка ў 
эт на каз ку». Ся род іх — «Цуд на-
род на га мас тац тва», «Гас цін ца мі 
Бе лу на», «Сот ні га доў ра зам: сля-
да мі яў рэй скай куль ту ры», «Шля-
ха мі драў ля на га дой лід ства». 
Праў да, рэ кан струк цыя му зея не 
за вер ша на і яшчэ па тра буе ня ма-
ла срод каў. Бюд жэт ных ці, мо жа, 
дзя ку ю чы ін шым між на род ным 
пра ек там?

ЦІ КА ВЫ ТУ РЫС ТЫЧ НЫ 
ПРА ДУКТ ЁСЦЬ. 
ШТО ДА ЛЕЙ?

Прэс-тур па ка заў, што «Ванд роў-
ка ў эт на каз ку» мо жа быць вель мі 
за хап ляль най і па зна валь най — з 
да стой най ані ма цы яй, ка лі ту рыст 
не прос та на зі рае, а ўдзель ні чае ў 
ней кім ці ка вым дзей стве. Спра ва 
ця пер за га лоў ным: зра біць гэ ты ту-
рыс тыч ны пра дукт як ма га больш 
да ступ ным най перш для жы ха роў 
транс гра ніч на га рэ гі ё на, ды і, маг-
чы ма, не толь кі іх. На ла дзіць су пра-
цоў ніц тва ў гэ тым кі рун ку па між бе-
ла рус кі мі і поль скі мі тур фір ма мі, пра-
ду маць най больш спры яль ныя для 
ванд роў ні каў ва ры ян ты вы ра шэн ня 
ві за вых пы тан няў. Пер шыя «лас таў-
кі» ўжо ёсць. На прык лад, з ка зач ным 
шля хам на Су валь шчы не ня даў на 
па зна ё мі лі ся не каль кі груп дзя цей з 
Ваў ка выс ка. А поль скія ту рыс ты — 
час тыя гос ці на аб' ек це марш ру та 
«Гас цін ца мі Бе лу на» ў Ста рых Ва сі-
ліш ках на Шчу чын шчы не — у до ме-
му зеі Чэс ла ва Не мэ на.

Ці возь муц ца за «рас крут ку» 
марш ру таў «Ванд роў кі ў эт на каз ку» 
на шы тур фір мы, мно гія з якіх спе цы-
я лі зу юц ца на за меж ных ку рор тах ды 
шоп-ту рах і па куль яшчэ ні як ся бе не 
пра яві лі ва ўяз ным, па зна валь ным 
ту рыз ме? Прык лад, пэў на, па ві нен 
па ка заць рэ гі я наль ны цэнтр ту рыз-
му ГрДУ імя Я. Ку па лы — вя ду ча га 
парт нё ра гэ та га пра ек та.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Ка лі су стрэ неш гэ тую жан чы ну 
на ву лі цы, ні ко лі не па ду ма еш, 

што яна яшчэ год та му ад чу ва ла 
ся бе са мым не шчас лі вым на зям лі 

ча ла ве кам. Пры го жая, пад цяг ну тая, 
з пры чос кай. Але гэ та толь кі звон ку. 

Па на чах ёй яшчэ сняц ца каш ма ры 
аб тым, што ня даў на ад бы ло ся ў яе 

жыц ці. З'я ві лі ся праб ле мы са зро кам, 
а ля чэн не, на якое яна ўскла да ла 

вя лі кія спа дзя ван ні, ака за ла ся 
ня ўда лым. Пас ля апе ра цыі яна 

цал кам стра ці ла во ка, якое да гэ туль 
дрэн на, але ж ба чы ла. Ця пер на яго 
мес цы пласт ма са вая на клад ка, пад 

якой жан чы на ха вае жах лі вую ра ну.

«Ся род тых, хто ба чыць, 
ты ўжо чу жы»

Люд мі ла Мар чан ка ка жа, што тыя лю-
дзі, якія зра бі лі яе ін ва лі дам, цал кам ад-
мо ві лі сваю ві ну. Яна на іх не крыў дуе, 
але та ды зда ва ла ся, што ўвесь свет ад-
вяр нуў ся ад яе. Жан чы на і ця пер пла ча, 
ка лі ўспа мі нае гэ тую су мную гіс то рыю. Ёй, 
вя до ма, цяж ка. Але ўжо не так, як бы ло 
та ды. Прос та па шчас ці ла знай сці тых, хто 
да па мог пе ра жыць боль.

— Я і ра ней чу ла, што ёсць ар га ні за-
цыя, якая ку ры руе сля пых, але, ка лі са мой 
спат рэ бі ла ся да па мо га, не ве да ла, дзе яна 
зна хо дзіц ца і як дак лад на на зы ва ец ца, — 
ка жа яна. — Па тэ ле фа на ва ла ў да вед ку, 
і мне пад ка за лі ну мар. Але на браць яго 
ад ва жы ла ся не ад ра зу. Вель мі ба я ла ся 
стра ціць апош нюю над зею. І толь кі та ды, 
ка лі зу сім ад ча я ла ся, зня ла тэ ле фон ную 
труб ку. Ужо праз паў га дзі ны пас ля май го 
«кры ку аб да па мо зе» па чуў ся зва нок у 
дзве ры...

Стар шы ня Ма гі лёў скай аб лас ной ар га-
ні за цыі гра мад ска га аб' яд нан ня «Бел ТІЗ» 
На тал ля Пан ця ле е ва — пер шая, хто пад-
тры маў яе і да па мог вяр нуць упэў не насць 
у са бе. З гэ тай су стрэ чы, па сут нас ці, і па-
ча ло ся но вае жыц цё Люд мі лы Мар чан кі. З 
тых зна ё мых, ка го Люд мі ла ве да ла ра ней, 
за ста лі ся адзін кі. І для та ко га пуб ліч на га 
ча ла ве ка, як яна (у мі ну лым вы клад чы ца 
ад на го з ма гі лёў скіх ВНУ), стра та бы ла 
вель мі ад чу валь ная. Яна і не ве да ла, што 
па між ві ду шчы мі людзь мі і ты мі, хто стра-
ціў зрок, та кая прор ва.

— Стан да рос ла га ча ла ве ка, які ад чу-
ваў ся бе са ма стой най асо бай, а по тым 
у ад но ім гнен не стаў чымсь ці на кшталт 
без да па мож на га дзі ця ці, нель га ўя віць 
так вост ра да та го мо ман ту, па куль сам 
у ім не апы неш ся, — дзе ліц ца яна. — Па-
спра буй це за вя заць са бе во чы і зай мац-
ца звык лы мі спра ва мі. На ват да ве дац ца, 
коль кі га дзін, без ра дыё не маг чы ма. Ка лі 
мне рас ка за лі, коль кі іс нуе ра зум ных рэ-
чаў для сля пых лю дзей, я не пе ра ста ва ла 
здзіў ляц ца. Як яны по тым аб лег чы лі мне 
жыц цё! Уя ві це, на ват іс нуе гра дус нік, які 
раз маў ляе. Па чуц цё дыс тан цыі са звы чай-
ным све там, у якім я жы ла ра ней, на жаль, 
за ста ло ся, але ця пер я не ад чу ваю ся бе 
нік чэм най. Зай ма ю ся гра мад скай пра цай, 
ру ка дзел лем.

Тыя праб ле мы, з які мі су тык ну ла ся, 
хва лю юць шмат ка го. Але па са бе ве даю, 
як цяж ка зра біць пер шы крок і вы нес ці 
са мае па та ем нае на гра мад скае аб мер-
ка ван не. Трэ ба пра явіць да ся бе ней кую 
жорст касць, пры знаць: ся род тых, хто ба-
чыць, ты ўжо чу жы. Трэ ба шу каць са бе па-
доб ных і мя няць свае зно сі ны ў со цы у ме. 
Ка лі ве да еш, што ты не адзін, ад чу ва еш, 
як спа дае на пру га. І ты су па кой ва еш ся.

«Дып лом атры ма ла, 
але зрок па гор шыў ся»

Але ха пае лю дзей, якія яшчэ не знай-
шлі сва іх ад на дум цаў. Сён ня ў ар га ні за цыі 
1600 ча ла век. Але іх знач на больш, лі чыць 
яе кі раў нік. Асаб лі ва шмат тых, хто стра ціў 
зрок у ста лым уз рос це.

— Для іх гэ та са мы страш ны пры суд, — 
ка жа На тал ля Пан ця ле е ва. — Яны са ро-
ме юц ца шу каць да па мо гі, чап ля юц ца за 
ней кія зу сім не зра зу ме лыя пры чы ны. 
Гэ тыя комп лек сы пе ра шка джа юць жыць 
на поў ную моц. Штось ці не дае па дзя ліц-

ца сва ім го рам — ім пра сцей сха вац ца ў 
ней кую аба лон ку. Та кія лю дзі страч ва юць 
веру ў ся бе, ста но вяц ца азлоб ле ны мі і 
агрэ сіў ны мі.

Ча ла век — іс то та са цы яль ная, та му 
за стац ца сам-на сам са сва ёй праб ле-
май заў сё ды страш на. Са стра тай зро ку 
з'яў ля ец ца шмат за ба рон, па пя рэ джан-
няў, скла да нас цяў. «Я са ма ў дзя цін стве 
вель мі са ро ме ла ся та го, што ба чу дрэн-
на, — ус па мі нае На тал ля Пан ця ле е ва. — 
Вель мі ба я ла ся, што гэ та пе ра шко дзіць 
мне па сту піць у тэх на ла гіч ны ін сты тут, і я 
на ват па пра сі ла сяб роў ку сха дзіць за мест 
мя не да аку ліс та. Дып лом я атры ма ла, але 
зрок яшчэ больш па гор шыў ся. Трэ ба бы-
ло ра біць шмат чар ця жоў, а гэ та вя лі кая 
на груз ка на во чы».

На са мрэч, спе цы яль нас цяў, якія ма юць 
маг чы масць атры маць сля пыя (асаб лі ва 
тыя, хто не ба чыць зу сім), вель мі ма ла. 
Най больш за па тра ба ва ныя з іх — му зы-
кан ты і ма са жыс ты. Але ж не ўсім Бог дае 
та лент. І як та ды жыць да лей, чым за раб-
ляць на жыц цё?

— Вось Па ша Мі хай лаў з Клі ма ві чаў 
ма рыць аб ра дыё тэх ніч най ВНУ, хоча 
стаць пра гра міс там, — ка жа На тал ля 
Пан ця ле е ва. — Не хо чац ца рас ча роў ваць 
хлоп ца, але ж яго ту ды ні хто не возь ме. 
Там роз ныя мік ра схе мы, чар ця жы, а для 
ча ла ве ка з праб лем ным зро кам — гэ та 
пры суд свай му зда роўю. Ад на дзяў чы на 
з Клі ма ві чаў, ня гле дзя чы на тое, што ў 
яе дрэн ны зрок, на су пе рак уся му па сту-
пі ла ў ме ды цын скую ВНУ, але праз год 
вы му ша на бы ла сыс ці. Па да ла да ку мен-

ты ў ме ды цын скі ка ледж на фар ма цэў та, 
але праз паў та ра го да за бра ла іх і ад туль. 
Звяр ну ла ся да нас толь кі та ды, ка лі амаль 
цал кам стра ці ла зрок.

У кан цы на ву чаль на га го да ар га ні-
за цыя праз дзі ця чыя па лі клі ні кі воб лас-
ці шу ка ла ма ла дых лю дзей, якія ма юць 
праб ле мы са зро кам. Ка ля 30 паш то вак 
бы ло на кі ра ва на па роз ных ад ра сах з пра-
па но вай звяр тац ца па да па мо гу. Асаб лі ва 
за па тра ба ва най ака за ла ся ін фар ма цыя 
па на ву чаль ных уста но вах, дзе ство ра ны 
ўмо вы для сля пых. На прык лад, ка лі ёсць 
му зыч ныя здоль нас ці, мож на ад пра віц ца 
ў Курск — там зна хо дзіц ца спе цы я лі за-
ва нае ву чы лі шча для не ві ду шчых. Усім 
ах вот ным ар га ні за цыя да па ма гае зра біць 
за пы ты ва ўста но вы аду ка цыі, дае ка рыс-
ныя па ра ды.

Не ад маў ля юць тут і тым, хто шу кае 
са бе пра цу. Ад на дзяў чын ка са Шкло ва 
та кім чы нам пра ца ўлад ка ва ла ся ад мі ніст-
ра та рам у Мін ску. Ка лі ня ма ні я кай спе цы-
яль нас ці, па да браць неш та бу дзе ця жэй.

Вель мі вя лі кія спа дзя ван ні кі раў ніц тва 
ар га ні за цыі ўскла дае на тое, што ў Ма гі-
лё ве на ба зе эка на міч на га пра фе сій на-
тэх ніч на га ка ле джа бу дзе ство ра на гру па 
апе ра та раў ПЭВМ для зу сім не ві ду шчых. 
Дзя ку ю чы спе цы яль ным пра гра мам сён-
ня мож на асво іць кам п'ю тар, на ват не 
ма ю чы зро ку. Як вы свет лі ла ся, ды рэк-
тар аду ка цый най уста но вы Алег Ба ха-
но віч не су праць та ко га су пра цоў ніц тва. 
Спра ва доб рая: гэ та дасць маг чы масць 
не ві ду шчым пад лет кам пры но сіць ка-
рысць гра мад ству ў якас ці дыс пет ча раў 
з ве дан нем асноў ЭВМ. Але па куль гэ-
та бу дзе пі лот ны пра ект. Каб рых та ваць 
та кіх спе цы я ліс таў, трэ ба, каб ра шэн не 
бы ло адоб ра на на дзяр жаў ным уз роў ні і 
ўзгод не на па між роз ны мі за ці каў ле ны мі 
мі ніс тэр ства мі. Інакш у ма ла дых спе цы я-
ліс таў мо гуць уз нік нуць праб ле мы з пра-
ца ўлад ка ван нем.

«Мож на на ра каць на ўвесь 
свет, але што зме ніц ца?..»

На жаль, праб ле мы сля пых для ві ду-
шчых не заў сё ды зра зу ме лы. Дак лад ней, 
не ка то рыя іх вель мі не жа да юць за ўва-
жаць. Коль кі ра зоў ар га ні за цыя звяр та-
ла ся да кі раў ніц тва МДУ імя Ку ля шо ва, 
каб зра бі лі раз мет ку на пры ступ ках, але 
воз і да гэ туль там. І гэ та пры тым, што 
ся род сту дэн таў ёсць і зу сім не ві ду шчыя. 
На тал ля Пан ця ле е ва звяр та лі ся на ват у 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі, каб па спры я лі. Але 
год прай шоў — і ні я кіх зру хаў.

Зда ра юц ца на ват кур' ё зы. На чы гу нач-
ным вак за ле доў га ад маў ля лі ся ад спе-
цы яль най раз мет кі, ма ты ву ю чы тым, што 
бу ды нак — ар хі тэк тур ны пом нік. Але ка лі 
мін скае кі раў ніц тва па ра і ла пры слу хац ца 
да зва ро таў, жоў тыя па лос кі на пры ступ-
ках ху цень ка з'я ві лі ся.

Ня зруч нас цяў у жыц ці ха пае, але ні ко лі 
не трэ ба апус каць ру кі, лі чаць у ар га ні за-
цыі. Мож на бяс кон ца на ра каць на ўвесь 
свет і пла каць аб сва ім ня ўда лым лё се, 
мож на ві на ва ціць у сва іх ня шчас цях усіх і 
ўся. Але што ад гэ та га зме ніц ца? Жыць у 
цем ры, вя до ма, вель мі цяж ка, але мож на. 
За хап ля ю ся, ін ша га сло ва тут не па да-
браць, ма ла дым хлоп цам з Ма гі лё ва Паў-
лам Паў ла вым, які дзе ля сваёй мэ ты — 
стаць свя та ром — не па ба яў ся па ехаць у 
да лё кі ўкра ін скі го рад Па ча е ва і па сту піць 
у се мі на рыю. Сён ня ён спа сці гае ба га-
слоў скую на ву ку ў Кі еў скай ду хоў най ака-
дэ міі. Ці не прык лад для пе рай ман ня Са ша 
Зор ка з Кас цю ко ві чаў, які скон чыў Мін скі 
лінг віс тыч ны ўні вер сі тэт, а по тым знай шоў 
ся бе ў спор це і стаў па ра лім пій цам? І тое, 
што іс нуе та кая гра мад ская ар га ні за цыя, 
якая мо жа да па маг чы і пад ка заць шлях у 
бу ду чы ню, вель мі каш тоў на. Сё ле та яна 
ад зна чае сваё 95-год дзе. І тых, хто ёй у 
гэ тыя дні ка жа «дзя куй», вель мі шмат.

— Мы ад кры ты для ўсіх, — за пэў ні-
вае На тал ля Пан ця ле е ва. — Да па ма га ем 
атры маць аду ка цыю, знай сці ра бо ту, на-
ву чыц ца ней ка му ра мяст ву. А яшчэ да ём 
кан суль та цыі, па ра ды, срод кі рэ абі лі та цыі, 
уста лёў ва ем спе цы яль ныя пра гра мы на 
кам п'ю тар, за бяс печ ва ем срод ка мі для 
агуч ван ня лі та ра ту ры. Ве да ем, як цяж-
ка ча ла ве ку, які стра ціў зрок, атры маць 
паў на вар тас ную ме ды цын скую кан суль та-
цыю. Не ад чай вай це ся — мы да па мо жам, 
пад ка жам. Сён ня вель мі шмат вы пад каў, 
ка лі ча ла ве ку да юць трэ цюю, пра цоў ную, 
гру пу ін ва лід нас ці, ха ця яму, па сут нас ці, 
про ці па ка за на цяж кая пра ца. Най маль ні-
кі не за ці каў ле ны ў та кіх су пра цоў ні ках і 
вель мі час та прос та ад маў ля юць ім. Мы 
ве да ем, чым да па маг чы і гэ тым лю дзям. 
Апош нім ча сам ста ла па вя ліч вац ца коль-
касць ма ла дых лю дзей, якія ма юць праб-
ле мы са зро кам, не ка жу чы пра пен сі я-
не раў. Яны пры ста соў ва юц ца да жыц ця, 
ба яц ца на ват са бе пры знац ца, што ў іх 
праб ле мы. А так быць не па він на. Пры-
ходзь це да нас. Мы не прос та су па ко ім 
вас, але і да па мо жам вяр нуц ца да паў на-
цэн на га жыц ця.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Вя лі кі наш пісь мен нік толь кі ма-
рыў, каб Бе ла веж ская пу шча ста-
ла не чым на кшталт на цы я наль на га 
пар ку. А сён ня яна гэ ты ста тус мае. 
Ві да воч на, што і між на род ныя экс-
пер ты, і на шы на ву коў цы ідуць тым 
шля хам, які на пра ро чыў Ула дзі мір 
Ка рат ке віч яшчэ ў 1971 го дзе.

Ужо ў 1979 го дзе ў прэ стыж-
ны Спіс су свет най спад чы ны бы ла 
ўклю ча на част ка пу шчы на поль скім 
ба ку пад наз вай «Бе ла веж скі на цы-
я наль ны парк». А ў снеж ні 1992 го-
да ўчас так вы со ка ўзрос та ва га ле су 
на ша га На цы я наль на га пар ку быў 
за не се ны ў Спіс су свет най спад-
чы ны ча ла вец тва. На на ступ ны год 
пу шча атры ма ла між на род ны ста-
тус бія сфер на га за па вед ні ка, а на-
пры кан цы 1997 го да Са вет Еў ро пы 
ўзна га ро дзіў На цы я наль ны парк Еў-
ра пей скім дып ло мам.

Але на ву коў цы на цы я наль на га 
пар ку ста ві лі пе рад са бой за да чу 
да біц ца між на род на га пры знан ня 
ўсёй пу шчы як адзі на га ўні каль на га 
пры род на га комп лек су. Ра бо та па 
пад рых тоў цы ма тэ ры я лаў за ня ла не 
адзін год.

Як рас ка заў на мес нік ды рэк та ра 
на цы я наль на га пар ку па на ву ко ва-
до след най пра цы Ва сіль Ар ноль бік, 
ідэю на мі на цый па но вых кры тэ ры ях 

у но вых ме жах на гэ ты раз пад ка за-
лі прад стаў ні кі Між на род на га са ю за 
ахо вы пры ро ды. Яны ж па кі ну лі шэ-
раг рэ ка мен да цый, вы ка нан не якіх 
да зво лі ла на мі ні ра ваць ве ка вы лес 
на прэ тэн дэн ты ў спі сы най пры га жэй-
шай спад чы ны ча ла вец тва. Экс пер-
ты ўка за лі так са ма на маг чы масць 
на мі на цыі яшчэ па двух кры тэ ры-
ях — вы ключ на вы со кай бія ла гіч най 
раз на стай нас ці і зна чэн ні для эва-
лю цыі ві даў і эка сіс тэм. Бе ла рус кія 
на ву коў цы ра зам з поль скі мі су се-
дзя мі ўзя лі ся за ра бо ту. Вы пра ца ва лі 
комп лекс ме ра пры ем стваў, якія па-
спры я юць за ха ван ню пу шчы, а так-
са ма ства ры лі струк ту ру су мес на га 
кі ра ван ня гэ тай тэ ры то ры яй. Яшчэ 
та ды ву чо ныя за зна ча лі, што не за-
леж на ад та го, за цвер дзіць ка мі тэт 
Су свет най спад чы ны но вы ста тус ці 
не, пра ве дзе ная ра бо та не пра пад зе. 
Яна па слу жыць на ка рысць пу шчы. 
Але на ма ган ні мно гіх і мно гіх лю дзей 
з абедз вюх кра ін увян ча лі ся пос пе-
хам, і Бе ла веж ская пу шча атры ма ла 
яшчэ боль шае пры знан не на су свет-
ным уз роў ні.

Па вод ле слоў стар ша га на ву ко-
ва га су пра цоў ні ка На цы я наль на га 
пар ку Дзміт рыя Бяр над ска га, пад час 
пад рых тоў кі на зва на га дасье бы лі пе-
ра гле джа ны за па вед ныя тэ ры то рыі. 
Зем лі, якія не ме лі да чы нен ня да гіс-
та рыч най пу шчы, вы клю чы лі, га вор-

ка ідзе най перш пра ля сы, якія па са-
дзі лі пас ля Дру гой су свет най вай ны. 
За тое на кар це з'я віў ся раз ме шча ны 
на паў ноч на-ўсход няй ус кра і не за па-
вед ні ка ле са ба лот ны комп лекс «Дзі-
кое», эка ла гіч на і гід ра ла гіч на звя за-
ны з Бе ла веж скай пу шчай.

Но вы ста тус пу шчы як аб' ек та 
су свет най спад чы ны тут раз гля да-
юць не толь кі як асаб лі вы го нар. Гэ-
та дае пад ста ву раз гля даць но выя 
пра ек ты па ад наў лен ні і за ха ван ні 
ле су не толь кі на ўзроў ні кра і ны, 
але і з пад трым кай між на род най су-

поль нас ці. Пу шча — на ша агуль нае 
ба гац це, яна дзе ліц ца кіс ла ро дам 
з людзь мі, не зва жа ю чы на дзяр-
жаў ныя ме жы і на цы я наль ную пры-
на леж насць. Та му і збе ра гаць лес 
трэ ба ра зам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

На цы я наль на-куль тур ная аў та но-
мія «Бе ла ру сы Маск вы» вы да ла 
кні гу «Рэс пуб лі ка-пар ты зан ка». 
Збор нік ар ты ку лаў пры мер ка ва ны 
да 70-год дзя вы зва лен ня на шай 
кра і ны ад ня мец ка-фа шысц кіх за-
хоп ні каў.
Вы дан не з'яў ля ец ца вы ні кам на ву-

ко вай дзей нас ці су пра цоў ні каў На ву-
ко ва-да след ча га цэнт ра гіс то рыі ды яс-
пар гіс та рыч на га фа куль тэ та МДУ імя 
М.В. Ла ма но са ва, Ін сты ту та гіс то рыі 
На цы я наль най Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 
На ву ко ва-да след ча га Цэнт ра фун да мен-
таль най шмат том най пра цы «Вя лі кая 
Ай чын ная вай на 1941 — 1945 га доў».

Ад кры ва ец ца збор нік грун тоў ным 
да сле да ван нем Сяр гея Кан ды бо ві ча, 
Вя ча сла ва Да ні ло ві ча і Ак са ны Со ла-
па вай «Гра мад скія пар ты зан скія аб' яд-
нан ні Ра сіі і Бе ла ру сі: 70 га доў гіс то рыі». 
Пра пад поль ны рух у пя рэ да дзень вы-
зва лен ня рас каз вае док тар гіс та рыч-
ных на вук Аляк сандр Ка ва ле ня. Ся род 
аў та раў кні гі — бе ла рус кія і ра сій скія 
гіс то ры кі Ба рыс Да лга то віч, Ула дзі мір 
Зда но віч, Ак са на Со ла па ва, Аляк сей 
Гу сеў, Ак са на Ка за па лян ская, Майя Ба-
бен ка і інш. Асоб ным раз дзе лам прад-
стаў ле ны ў збор ні ку ўспа мі ны на шых 
зем ля коў, лёс якіх звя за ны з Маск вой: 
кі на рэ жы сё ра Аляк санд ра Уль я на ва, 
акт ры сы Ма ры я ны Ма до ра вай-Па та-

па вай, ге не рал-лей тэ нан та Вя ча сла ва 
Ра ма на ва, дзяр жаў ных, па лі тыч ных 
дзея чаў Кан дра та Це ра ха, Вік та ра Ша-
вя лу хі і інш. Вы да дзе ная на кла дам 1000 
эк зэмп ля раў, кні га «Рэс пуб лі ка-пар ты-
зан ка», не су мнен на, доб ры ўнё сак у вы-
ву чэн не ва ен най гіс то рыі на шай Ай чы-
ны. Спа дзя ём ся, што за ўва жаць яе не 
толь кі ў Маск ве, але і ў Бе ла ру сі.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

На ўлас ныя во чыНа ўлас ныя во чы  ��

ВАНД РОЎ КА 
Ў ЭТ НА КАЗ КУ

Дзе сён ня мож на па да рож ні-
чаць у «кам па ніі» з ка зач ны-
мі гно ма мі? І якія марш ру ты 
пра па нуе ту рыс там ле ген дар-
ны Бя лун? Поль скія і бе ла рус-
кія жур на ліс ты на кі ра ва лі ся 
ў прэс-тур па Су валь шчы не 
і Гро дзен шчы не, каб да ве-
дац ца аб ці ка він ках пра ек та 
«Ванд роў ка ў эт на каз ку».

Да вед ка 
«Звяз ды»

«Ванд роў ка ў эт на каз ку» — 
пра ект між на род най да па мо гі 
«Па вы шэн не пры ця галь нас ці 
транс гра ніч на га рэ гі ё на шля-
хам уклю чэн ня эт на куль тур ных 
рэ сур саў у ту рыс тыч ную дзей-
насць» па Пра гра ме транс гра-
ніч на га су пра цоў ніц тва Поль-
шча—Бе ла русь—Укра і на на 
2007-2013 гг. Парт нё ра мі пра ек-
та, бюд жэт яко га скла дае больш 
за 1 міль ё на еў ра, з'яў ля юц ца 
Су валк ская аг ра ту рыс тыч ная 
па ла та, Гро дзен скі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт імя Я. Ку па лы, Гу-
дзе віц кі дзяр жаў ны лі та ра тур-
на-края знаў чы му зей і гім на зія 
№1 імя Я. Кар ска га ў Грод не.

Спра ва за га лоў ным — на ла дзіць су пра цоў ніц тва 
па між бе ла рус кі мі і поль скі мі тур фір ма мі, 
пра ду маць най больш спры яль ныя ва ры ян ты 
вы ра шэн ня ві за вых пы тан няў. 

Пе ра адо лен неПе ра адо лен не  ��

ВЫЙ СЦЕ З ЦЕМ РЫ...
Вось што 95 га доў да па ма гае зна хо дзіць 
Ма гі лёў ская гра мад ская ар га ні за цыя ін ва лі даў па зро ку

Стан да рос ла га ча ла ве ка, 
які ад чу ваў ся бе са ма стой най 
асо бай, а по тым у ад но 
ім гнен не стаў чымсь ці 
на кшталт без да па мож на га 
дзі ця ці, нель га ўя віць так 
вост ра да та го мо ман ту, 
па куль сам у ім не апы неш ся.
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«СКАРБ УСІХ НА СВЕ ЦЕ ЛЮ ДЗЕЙ» МАС КОЎ СКІ ПА ДА РУ НАК 
ЗЕМ ЛЯ КОЎ

Ін струк тар Ге надзь Лаў ры нен ка дэ ман струе 
лу пу з фо та фік са та рам, якая не толь кі 
па вя ліч вае ма лю нак, але і ней кі час за хоў вае 
яго на сва ёй па верх ні.

Вуз ка ка лей ка пра цуе на ту рызм.

У ад ной з вё сак «Ка зач на га шля ху» на Су валь шчы не.

  ММай стар-клас у Лід скім ра ён ным цэнт ры ра мёст ваў і тра ды цый най куль ту ры.ай стар-клас у Лід скім ра ён ным цэнт ры ра мёст ваў і тра ды цый най куль ту ры.
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