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ПА ЛЕС СЕ СКЛІ КАЕ ПА ЛЕС СЕ СКЛІ КАЕ 

Ё
сць мяс ці ны, дзе толь кі 
ма рыш па бы ваць, 
раз гля да ю чы ка ля ро вую 

кар ту све ту. Ёсць эк зо ты ка, якую 
ці ка ва ад ной чы ўба чыць на ўлас ныя 
во чы, па каш та ваць на смак і ко лер. 
Ёсць больш ці менш па пу ляр ныя 
ку рор ты, тан ныя ці не вель мі, 
мод ныя ці кры ху пад за бы тыя, ку ды, 
пры пэў ным ста ран ні, сён ня мо жа 
па ехаць ад па чыць прак тыч на кож ны. 
А ёсць мес цы, ку ды хо чац ца вяр тац ца 
зноў і зноў, бо там за ста ец ца 
жыць час цін ка твай го сэр ца.

Нам па шан ца ва ла, што та кія 
мес цы ёсць і ў Бе ла ру сі. 
Ад на з ту рыс тыч ных жам чу жын 
на шай кра і ны — Пры пяц кае Па лес се: 
гэ та Эль да ра да для па ляў ні чых 
і ры ба ло ваў, най ба га цей шая гле ба 
для пра цы эко ла гаў, ар хе о ла гаў, 
эт ног ра фаў і ін шых на ву коў цаў
і без ліч ура жан няў для ад па чы валь ні каў. 
У кож ную су стрэ чу Пры пяць — 

бе ла рус кая Ама зон ка — ні бы та 
зу сім но вая, і ў той жа час ня змен на 
ча роў ная і пры ваб ная. А па ле шу кі — 
руп лі выя, гас цін ныя і вет лі выя гас-
па да ры ту тэй шых мяс цін — ро бяць 
усё, каб за ха ваць гэ ту пры га жосць, 
і з та кой лю боўю рас каз ва юць 
і па каз ва юць сваю зям лю, што прос та 
не маг чы ма ў яе не за ка хац ца...

Та му не дзіў на, што ме на ві та тут, 
у На цы я наль ным пар ку «Пры пяц кі», 
за ра дзі ла ся і вы спе ла ідэя пра вя-
дзен ня фес ты ва лю эт на куль тур ных 
тра ды цый «По кліч Па лес ся». 
Сё ле та 13 ве рас ня фэст прой дзе 
на Го мель шчы не ўжо трэ ці раз — 
і ўпер шы ню ў вы со кім ста ту се 
між на род на га. Пра тое, якім бу дзе 
гэ та гран ды ёз нае свя та, што змя ні ла ся 
ў На цы я наль ным пар ку за гэ тыя га ды 
і якія перс пек ты вы для раз віц ця 
ту рыз му ба чаць пе рад са бой па ле шу кі, 
«Звяз да» да ве да ла ся, што на зы ва ец ца, 
з пер шых вус наў.

— На ват са мы пер шы фес ты валь за свед чыў, што па доб-
ныя ме ра пры ем ствы па трэб ны, — раз ва жае ге не раль ны 
ды рэк тар На цы я наль на га пар ку «Пры пяц кі» Сця пан БАМ-
БІ ЗА. — Дзе яшчэ мож на не прос та па зна ё міц ца, а па ву чыц ца 
тра ды цый ным ра мёст вам, да ве дац ца іх сак рэ ты ад са міх май-
строў; не толь кі па слу хаць вы ступ лен ні пра фе сій ных ар тыс таў, 
а па чуць аў тэн тыч ныя на шы пес ні, шмат дзе не за слу жа на 
за бы тыя, якія бе раж лі ва за хоў ва юць са ма дзей ныя ар тыс ты 
ў глы бін цы, у сель скіх да мах куль ту ры? Вось у гэ тым рэ чы-
шчы ха це ла ся б ру хац ца і да лей, не губ ля ю чы тую асаб лі вую 
ат мас фе ру шчы рас ці, за хоў ва ю чы ад мет ны фар мат «По клі чу 
Па лес ся», на якім га лоў ны мі ге ро я мі му сяць быць не ней кія 
за ез джыя «зор кі», а са мі па ле шу кі.

Ха чу ад зна чыць: ка лі б не бы ло ў нас пад трым кі на са мым 
вы со кім уз роў ні, рэа лі за ваць гэ ту ідэю і тым больш пра вес ці 
фес ты валь трэ ці раз і вы рас ці з вяс ко ва га свя та да між на-
род на га ўзроў ню ні за вош та не ўда ло ся б. Хоць шмат бы ло 
су мнен няў, ці па трэ бен нам яшчэ адзін фес ты валь, ка лі што-

год пра хо дзіць мност ва маш таб ных куль тур ных ме ра пры-
ем стваў у ін шых га ра дах Бе ла ру сі; але на мі ну лым фэс це, 
у 2012-м, Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 
ме на ві та «По кліч Па лес ся» ад ра джае на шу са ма быт насць 
і ня се асаб лі вую ду шэў насць,та му фес ты ва лю — быць. Ды 
на огул, толь кі дзя ку ю чы лю бо ві на ша га Прэ зі дэн та да па ле-
шу коў, да гэ та га пра ца ві та га краю, у свой час бы ла пры ня та 
пра гра ма комп лекс на га раз віц ця і ад ра джэн ня Пры пяц ка га 
Па лес ся!

...Прай дзі це ся па пад вор ках, за зір ні це ў тва ры гэ тых лю-
дзей: жан чы ны ў свя точ ных стро ях, тва ры ні бы све цяц ца знут-
ры, во чы ззя юць — якія яны ўсе пры го жыя, пя ву чыя, поў ныя 
спрад веч на га, ней ка га са праўд на га жыц ця, якое час цін кай 
за ста ец ца ў кож ным з нас «ад ка ра нёў», у які б ме га по ліс ты 
ні з'е хаў... Каб гэ тыя «ка ра ні» не вы сах лі, а за ста ва лі ся на-
поў не ны мі жыц ця дай най сі лай, трэ ба на са мрэч зу сім ма ла: 
уваж лі вае і па важ лі вае стаў лен не да тра ды цый, да ўлас най 
гіс то рыі і куль ту ры.

...Да па чат ку 3-га між на род на га фес ты-
ва лю эт на куль тур ных тра ды цый «По кліч 
Па лес ся» за ста юц ца лі ча ныя дні, а ў На-
цы я наль ным пар ку «Пры пяц кі» ўжо прак-
тыч на ўсё га то ва для пры ёму ўдзель ні каў 
і гас цей ме ра пры ем ства. За вяр ша ец ца 
афарм лен не пад вор каў, на якіх дэ ле га-
цыя кож на га з ра ё наў (Ель ска га, Жыт-
ка віц ка га, Ка лін ка віц ка га, Лель чыц ка га, 
Лу ні нец ка га, Ма зыр ска га, На раў лян ска-
га, Пет ры каў ска га, Пін ска га, Сто лін ска га, 
Хой ніц ка га) пра дэ ман струе сваю пра гра-
му — тра ды цый ныя ра мёст вы па ле шу-
коў, стра вы на цы я наль най кух ні, аў тэн-
тыч ныя спе вы і тан цы. На но сяць апош нія 
маз кі і рыс кі на свае ра бо ты 10 
го мель скіх і брэсц кіх мас та коў, 
якія ця гам не каль кіх тыд няў на-
тхня лі ся пры пяц кі мі края ві да мі 
пад час пер ша га пле нэ ру «Зям ля 
пад бе лы мі кры ла мі» — 13 ве-
рас ня на ад мыс ло вай пля цоў цы 
мож на бу дзе па гля дзець, якім 
уба чы лі твор цы твар Па лес ся. 
І на ват флаг ма ны мяс цо ва га 
фло ту, бе лыя з бла кі там цеп ла-
хо ды «Зубр», «Лось» і «Кі рыл 
Ту раў скі», га то выя ў лю бы мо-
мант па вез ці сва іх па са жы раў 
на пра гул ку па ве ліч най і за гад-
ка вай Пры пя ці, зда ец ца, сто я чы 
ля пры ча ла, у не цяр пен ні пе ра-
шэпт ва юц ца з рач ны мі хва ля мі 
і пры бя рэж ным ча ро там: «Ча ка-
ем, ча ка ем...».

Гэ тае не цярп лі вае прад чу ван-
не цал кам зра зу ме лае: пра гра-
ма сё лет ня га фес ты ва лю абя-
цае быць над звы чай ці ка вай і 
на сы ча най сюр пры за мі, тым больш мно гія 
па дзеі су пра ва джа юц ца да дат кам «упер-
шы ню».

Так, упер шы ню ў ад ной з за л Му зея 
пры ро ды прой дзе фо та вы ста ва «Зна ка мі-
тыя па ле шу кі», ге ро я мі якой ста лі не каль-
кі дзя сят каў ча ла век, якія зра бі лі знач ны 
ўнё сак у раз віц цё Па лес ся, а так са ма бліс-
ку ча пра яві лі ся бе ў роз ных пра фе сій ных 
сфе рах, пры чым не толь кі ў Бе ла ру сі. На-

прык лад, ці ве да лі вы, што пер шы прэ зі-
дэнт Із ра і ля Ха ім Вей цман — ура джэ нец 
Па лес ся, вы пуск нік Пін скай гім на зіі? А 
та кіх пры кла даў у гіс то рыі па ле шу коў не 
адзін і не два... Як не адзін і не два тво ры 
мас тац тва пры све ча ны ме на ві та гэ та му 
ад мет на му краю. Якім уба чы лі Па лес се 
шмат лі кія рэ жы сё ры, кож ны ах вот ны змо-
жа да ве дац ца пад час па ка зу тэ ма тыч ных 
кі на- і ві дэа філь маў «Вя нок Па лес ся». Так-
са ма ў пер шы раз ад бу дзец ца прэ зен та-
цыя і ўру чэн не па мят на га зна ку-сім ва ла 
«Га на ро вы па ля шук», а яшчэ прой дзе га-
шэн не ад мыс ло ва га штэм пе ля.

Упер шы ню Го мель скі абл вы кан кам 

пра вя дзе пад час фес ты ва лю кон курс 
ма ла дой сям'і «Ула дар Па лес ся» (у ім, 
на ра дасць ту тэй шых жы ха роў, возь ме 
ўдзел і сям'я з мяс цо вай вёс кі Бры нё ва): 
ма ла дыя пра дэ ман стру юць, хто з іх лац-
вей упраў ля ец ца з ко са мі ды ся ке ра мі, а 
жан кам да вя дзец ца пра явіць як гас па дар-
чыя ўмен ні, так і ку лі нар ныя, а так са ма 
твор чыя, та лен ты. У пер шы раз прой дзе і 
між на род ны кон курс дзя во ча га ха раст ва 

«Па лес кая пры га жу ня-2014».
Упер шы ню на пля цоў цы пад ад кры-

тым не бам прой дзе вы ста ва руч ні коў, на 
якой гос ці фэс ту змо гуць па раў наць узо-
ры і пры ёмы вы шыў кі, улас ці выя кож на-
му па лес ка му ра ё ну. Тут жа ўста лю юць 
не каль кі крос наў, за які мі май стры хі да-
дуць кож на му ах вот на му май стар-клас 
па ткац тве.

...Яшчэ на пя рэ дад ні асноў на га свя та 
ад бы ла ся эт на гра фіч ная экс пе ды цыя па 
Пры пяц кім Па лес сі «Лет нік на Пет ры каў-
шчы не», удзель ні кі яко га — ма ла дыя на-
ву коў цы, прак ты ку ю чыя фальк ла рыс ты, 
сту дэн ты вя ду чых ВНУ — на ве да лі тры 

на се ле ныя пунк ты Пет ры каў ска-
га ра ё на, дзе за ха ва лі ся тра ды-
цый ныя на род ныя аб ра ды і гуль-
ні, за на та ва лі ўспа мі ны і рас ка зы 
мяс цо вых жы ха роў — нось бі таў 
фальк ло ру, паў дзель ні ча лі ў май-
стар-кла сах па на род най куль ту-
ры Пры пяц ка га Па лес ся. Па вы-
ні ках гэ тай маш таб най экс пе ды-
цый най пра цы за 2012 і 2014 гг. 
пла ну ец ца вы дан не ад мыс ло ва га 
эт на гра фіч на га збор ні ка.

На га лоў най фес ты валь най 
сцэ не вы сту пяць як бе ла рус кія 
ар тыс ты і ка лек ты вы (за слу жа-
ная ар тыст ка Бе ла ру сі Іры на 
Да ра фе е ва, спя вач ка Воль га 
Гар ні чар, са ліс ты Го мель ска-
га аб лас но га прад зю сар ска-
га цэнт ра, ама тар скі ан самбль 
тан ца «Друж ба», ама тар скі ка-
лек тыў ва каль на-ха рэа гра фіч ны 
ан самбль «Го мій», фальк лор ны 
гурт «Млын сон ца»), так і гос ці: 

ра сій скі ка лек тыў «Да нскія ка за кі», ан-
самбль рус кай пес ні «Баб чы ны ўну кі», 
ан самбль пес ні і тан ца на ро даў Поў на чы 
«Чу кот ка», укра ін скі на род ны ан самбль 
«Чып», ар тыс ты і твор чыя ка лек ты вы з 
Мал до вы і Поль шчы. Уве ча ры кан цэрт 
зме ніць ма ла дзёж ная тан ца валь на-за-
баў ляль ная пра гра ма, а за вер шыц ца пе-
сен на-тан ца валь ны ма ра фон свя точ ным 
фе ер вер кам і ла зер ным шоу.

СУ ЧАС НАЯ 
ГІС ТО РЫЯ

Пер шы фес ты валь «По кліч Па лес ся» 
ад быў ся ў ад мі ніст ра цый ным цэнт ры На цы я наль на га 

пар ку «Пры пяц кі» — аг ра га рад ку Ляс ка ві чы — 
у 2010 го дзе і са браў больш як 5,5 ты ся чы гас цей і ўдзель ні каў 

з 11 рэ гі ё наў Го мель шчы ны і Брэст чы ны. На ступ ны фэст, 
які прай шоў у 2012 го дзе, на ве да лі ўжо звыш 10 ты сяч ча ла век. 
Асноў ны мі ар га ні за та ра мі фес ты ва лю вы сту па юць Го мель скі 
і Брэсц кі аб лвы кан ка мы, Мі ніс тэр ства куль ту ры, Мі ніс тэр ства 

сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня, Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі Бе ла ру сі, дзяр жаў ная пры ро да ахоў ная ўста но ва 
«На цы я наль ны парк «Пры пяц кі». Знай шло маш таб нае 

куль тур нае ме ра пры ем ства і пад трым ку ў спон са раў — 
ААТ «Ма зыр скі наф та пе ра пра цоў чы за вод», 

ААТ «Бе ла грап рам банк» і шэ ра гу ін шых.

СПРА ВЫ ФЕС ТЫ ВАЛЬ НЫЯ

...Тым жа, хто ад дае пе ра ва гу не 
шум на му і шмат люд на му свя ту, а ад-
па чын ку на ўлон ні пры ро ды, вар та за-
ві таць у ін шае мес ца — на пры стань 
ля гас ці ні цы «Над Пры пяц цю». Ад сюль 
мож на бу дзе ад пра віц ца на пра гул ку 
на лод ках або пра ка ціц ца па ра цэ на 
цеп ла хо дзе. Або ўздоўж Пры пя ці — на 
ко нях. Або — гэ та для зу сім ад чай ных 
ама та раў вост рых ад чу ван няў — уз няц-
ца над свя там і па гля дзець у сі нія во чы 
ма гут най ра кі з вы шы ні па лё ту на па-
вет ра ным ша ры. Па доб ная за ба ва, да-
рэ чы, сё ле та так са ма бу дзе ар га ні за ва-
на ўпер шы ню. Ну, а ка лі вы пры бу дзе це 
на свя та сям' ёй, то дзя цей, без умоў на, 
па ра дуе гуль ня вая пля цоў ка з ані ма-
та ра мі, кон кур са мі, ат рак цы ё на мі, арэ-
ля мі, элект ра ма бі ля мі і ін шы мі мі лы мі 
дзі ця ча му сэр цу за ня тка мі.

Зной дзец ца мес ца і ежы ду хоў най — 
для паэ таў і пісь мен ні каў ар га ні зу юць 
твор чую май стэр ню «Лі та ра тур нае Па-
лес се» (у яе ме жах прой дзе прэ зен та-
цыя кні гі-пе ра мож цы кон кур су Го мель-
ска га абл вы кан ка ма — лі та ра тур най 
прэ міі імя Кі ры ла Ту раў ска га «Вядзь-
мар ка Па лес кая» В. Ку лі ка) — і звы чай-
най, зям ной: ужо ча кае на вед ні каў «рэ-
ста ран пад ад кры тым не бам» (пля цоў ка 
лі та раль на на ва дзе, дзе бу дуць кар міць 
удзель ні каў фес ты ва лю), так са ма аб-
ста ля ва на мност ва ганд лё вых пунк таў 
для рэа лі за цыі хар чо вых і не хар чо вых 
та ва раў, су ве ні раў, вы ра баў на род ных 
умель цаў.

«На вя ліз ным шэ ра гу тэ ма тыч ных 
пад вор каў «Па лес кая сла ба да», які 
раз мес ціц ца ўздоўж Пры пя ці, кож ны 
ра ён прад стаў ляе пад во рак, што ад-
люст роў вае эт на гра фіч ную са ма быт-
насць на род най куль ту ры мік ра рэ гі ё на, 
ла дзіць май стар-кла сы па ра мёст вах. 

Свае ра бо ты пакажуць най леп шыя ў ра-
ё нах ган ча ры, ры ба кі, па ляў ні чыя, ка ва-
лі, май стры па вы ра бе ло дак і чаў ноў, 
тка чы, борт ні кі, бон да ры, май стры па 
пля цен ні з ла зы і з са ло мы, вы шы валь-
шчы цы і вя заль шчы цы на прут ках і круч-
ком, — пе ра ліч вае на мес нік ге не раль-
на га ды рэк та ра па ідэа ло гіі Воль га 
ПРЫ ХОДЗЬ КА. — На цы я наль ны парк 
«Пры пяц кі» тэ ры та ры яль на на ле жыць 
да ча ты рох роз ных ра ё наў — Пет ры каў-
ска га, Жыт ка віц ка га, Ка лін ка віц ка га і 
Лель чыц ка га — і ад на ча со ва з'яў ля ец ца 
са ма стой най ад ла джа най струк ту рай, 
та му і на фес ты ва лі па тра ды цыі ар га ні-
зу ем улас ны пад во рак».

А па між пад вор ка мі ўпер шы ню ўзвя лі 
асоб ную кан цэрт ную пля цоў ку — тут у 
ме жах фес ты валь най пра гра мы аў тэн-
тыч ных ка лек ты ваў «Па лес кія гуль ні» 
вы сту пяць вы ка наў цы роз ных жан раў 
па лес ка га фальк ло ру — і па ка жуць шы-
ро кай пуб лі цы фраг мен ты ста ра жыт ных 
лет ніх і во сень скіх ка лян дар на-аб ра да-
вых і ся мей на-бы та вых свят з вы ка нан-
нем тых са мых пе сень, тан цаў, на род-
ных гуль няў, ін стру мен таль ных тво раў, 
а так са ма вус ных узо раў на род най про-
зы, якія та ле на ві тыя па ле шу кі за ха ва лі 
ад прод каў і пе рад алі на ступ на му па-
ка лен ню.

Да рэ чы, сё ле та па між ра ё на мі — 
удзель ні ка мі фес ты ва лю не бу дзе спа-
бор ніц тва: пла ну ец ца ацэнь ваць пад вор кі 
па роз ных на мі на цы ях і ад зна чыць уз на-
га ро да мі і па мят ны мі пры за мі аб са лют на 
кож на га з удзель ні каў. Бо каго ні вазьмі 
з прад стаў ле ных твор чых ка лек ты ваў, 
май строў і ра мес ні каў — у пэў ным сэн се 
каш тоў насць, бо за хоў вае для на шчад-
каў част ку ўні каль най эт на куль тур най 
спад чы ны Па лес ся.

І ВЫ СО КАЕ, І ЗЯМ НОЕ

Я ПА ВЯ ДУ 

Фес ты валь Фес ты валь 
эт на  куль тур ных эт на  куль тур ных 
тра ды цый — свя та тра ды цый — свя та 
на род ных та лен таў.на род ных та лен таў.

Абы сці і аб' ехаць за адзін раз 
усю пло шчу «Пры пяц ка га» — а гэ та 
больш як 200 ты сяч гек та раў ля соў, 
па лёў і рэк — зра зу ме ла ж, не маг-
чы ма. Але атры маць уяў лен не пра 
тое, хто са спрад веч ных ча ты рох но-
гіх, кры ла тых і пад вод ных на сель-
ні каў Пры пяц ка га Па лес ся жы ве 
па су сед стве з ча ла ве кам, мож на, 
на ват не па кі да ю чы тэ ры то рыю аг-
ра га рад ка Ляс ка ві чы. Дзе ля гэ та га 
вар та на ве даць Му зей пры ро ды і 
па зна ё міц ца з Пры пяц кім Па лес сем 
у мі ні я цю ры — мож на са ма стой на, 
а лепш у кам па ніі эк скур са во да 
(тым больш кошт эк скур сіі па сён-
няш нім ча се — чыс та сім ва ліч ны, 
па раў наль ны з ца ной пач ка чып-
саў!). У тым лі ку і дзя ку ю чы гэ та му 
фак та ру му зей ка рыс та ец ца вя лі-
кай па пу ляр нас цю — толь кі ў бя гу-
чым го дзе яго на ве да лі ўжо ка ля 20 
ты сяч ча ла век.

Гэ ты ту рыс тыч ны аб' ект вель мі 
ма ла ды: па мяш кан не бы ло ўзве-
дзе на ў 2010 го дзе, а ўра чыс тае 
ад крыц цё Му зея пры ро ды ад бы-
ло ся 25 жніў ня 2012 го да, на дру-
гім фес ты ва лі «По кліч Па лес ся». 
Та ды, як уз гад ва юць дзяў ча ты-эк-
скур са во ды, быў не ча ка на вя лі кі 
на плыў на вед ні каў, і ім да вя ло ся 
прай сці са праўд ную «ба я вую за-
гар тоў ку». За тое ця пер, зда ец ца, 
іх хоць па ся род но чы раз бу дзі — 
пра вя дуць эк скур сію з за плю шча-
ны мі ва чы ма і ні дзе не са б'юц ца і 
не за пнуц ца.

— Му зей пры ро ды на цы я наль на га 
пар ку скла да ец ца з 6 асноў ных зал, 
дзе раз мя шча юц ца па ста ян ныя экс-
па зі цыі, і ад ной, у якой мож на пра-
во дзіць ка рот ка тэр мі но выя вы ста вы, 

— рас каз вае вы ка наў ца аба вяз каў 
за гад чы цы Му зея пры ро ды Воль-
га Фё да раў на ПА ШУК.

Ка рыс ную ін фар ма цыю мож-
на атры маць ужо пры ўва хо дзе ў 
му зей — прос та ў вес ты бю лі мес-
ціц ца ар хеа ла гіч ная да вед ка па 
тэ ры то рыі на цы я наль на га пар ку, 
па ка за на Ту раў ская свід ра ві на ў 
раз рэ зе, Му ра він скае між ле да ві-
коўе (яго рэ льеф мож на ўба чыць 
пад час рач ной пра гул кі на па ра-
хо дзе). Так са ма з пер шых кро каў 
мож на ажыц ця віць «па да рож жа» 
па рэ чы шчы Пры пя ці і яе асноў-
ных буй ных пры то каў (за бя га ю чы 
на пе рад, пры ад кры ем яшчэ адзін 
сак рэт: на са мым верх нім па вер-
се му зея, на пры кан цы экс па зі цыі, 
кож ны ах вот ны мо жа, не сы хо дзя-
чы з пад ло гі, яшчэ і «пра плыць з 
ва ра гаў у грэ кі», праз Ту раў, Сма-
ленск, Чар ні гаў і Кі еў, ад Чор на га 
да Бал тый ска га мо ра...).

Пе ра хо дзя чы з за лы ў за лу, на-
вед ні кі зна ё мяц ца най перш з ар хеа-
ла гіч ны мі згад ка мі пра Пры пяц кае 
Па лес се. Да рэ чы, спе цы яль на для 
Му зея пры ро ды На цы я наль ная ака-
дэ мія на вук Бе ла ру сі пе рад ала ў дар 
част ку ка лек цыі зна хо дак, зроб ле-
ных у 1985 го дзе экс пе ды цы яй Ва-
лян ці ны Вяр гей пад час рас ко пак на 
тэ ры то рыі пар ку, у вёс ках Сня дзін і 
Мард він. У за ле гіс то рыі мож на да-
ве дац ца, у склад якіх дзяр жаў ува хо-
дзі ла тэ ры то рыя на цы я наль на га пар-
ку, па чы на ю чы з Ту раў ска га княст ва 
да ця пе раш ня га ча су. А да лей... 
да лей па чы на ец ца са мае ці ка вае. 
На бі рай це поў ныя гру дзі па вет ра і — 
па глыб ляй це ся ў пры ро ду Па лес ся, 
толь кі без ры зы кі за блу каць у ле се. 

Пры га жосць Пры пяц ка га Па лес ся ва біць да ся бе ў лю бы час 
го да, на пле нэр сю ды час та пры яз джа юць мас та кі. Го мель ска га 
жы ва піс ца Ула дзі мі ра ЕЎ ТУ ХО ВА фо та аб' ек тыў уба чыў за пра цай 
над пей за жам аг ра га рад ка Ляс ка ві чы.

Ка пі тан цеп ла хо да «Лань» Анд рэй БЫ КОЎ СКІ 
вы дат на ве дае ўсе бла кіт ныя да ро гі 
На цы я наль на га пар ку «Пры пяц кі».

На вод ных шля хах Пры пяц ка га Па лес ся.

Вы ка наў ца аба вяз каў за гад чы цы Му зея пры ро ды 
Воль га ПА ШУК па ка за ла нам но выя экс па на ты — 

руч ні кі, якія мяс цо выя май стры хі ўпры го жы лі 
вы шы ва ны мі па лес кі мі квет ка мі.

Ге не раль ны ды рэк тар На цы я наль на га пар ку «Пры пяц кі» 
Сця пан БАМ БІ ЗА.
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