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КАЛI СЦIРАЮЦЦА МЕЖЫ...
Мiжнароднае грамадскае аб'яднанне «Згуртаванне беларусаў свету
«Бацькаўшчына» ладзiць з'езды раз
на чатыры гады, пачынаючы з 1993
года. Тады, на 1-м з'ездзе, сабралася
больш за тысячу чалавек — дэлегатаў
з беларускiх асяродкаў замежжа i Беларусi. Сёлетнiя лiчбы значна больш
сцiплыя: у Мiнск прыехалi 254 дэлегаты (з заяўленых 330) з Беларусi, краiн
блiзкага замежжа, а таксама з ЗША,
Венгрыi, Чэхii, Данii, Швейцарыi ды
iншых краiн свету. Адметнасцю сёлетняга форуму стала тое, што ён супаў
з 20-годдзем правядзення першага
з'езда.
Падчас адкрыцця форуму кiраўнiк
МГА «ЗБС «Бацькаўшчына» Алена
МАКОЎСКАЯ прамовiла:
— Наш з'езд асаблiвы, бо адбываецца ў юбiлейны год. Гэта стала
добрай нагодай ацанiць здабыткi i
страты мiнулага, а таксама акрэслiць
нашы планы на будучыню. Магчыма,
20 год — не надта вялiкi час, каб вырашыць усе праблемы. Магчыма, мы
не зрабiлi ўсё, што павiнны былi зрабiць. Мы з розных краiн, мы належым
да розных пакаленняў, у нас розны
вопыт i розныя ўмовы дзейнасцi, у нас
розныя погляды. Але тое, што нас яднае, нашмат большае: гэта тое, што
мы — беларусы.
Сёлетнi з'езд быў прысвечаны выклiкам i магчымасцям беларускай нацыi ва ўмовах глабалiзацыi. Як адзначыла Алена Макоўская, «ва ўмовах,
калi ўнiверсальная культура становiцца ўсё больш распаўсюджанай, усё
большую каштоўнасць набываюць нацыянальныя асаблiвасцi. I тым больш
намаганняў патрабуецца для таго, каб
iх захоўваць i развiваць».
Сёння па-за межамi Беларусi пражывае звыш 3,5 мiльёна нашых су-

айчыннiкаў. У больш чым 20 краiнах
свету дзейнiчае звыш 200 беларускiх
арганiзацый i асяродкаў. Чым жывуць
яны сёння? Адзiн з дэлегатаў з'езда,
кiраўнiк «Беларускай абшчыны ў
Рэспублiцы Малдова» Юрый СТАТКЕВIЧ падзялiўся з карэспандэнтам
«Звязды»:
— Наша суполка аматарская. Мы
стварылi нядзельную школу, дзе дзецi i дарослыя вывучаюць беларускую
мову, гiс торыю Беларусi. Святкуем
беларускiя народныя святы — Гуканне вясны, Каляды, Купалле, Дзяды.
Падтрымлiваем нашых суайчыннiкаў
у Малдове. У суполцы iснуе лiтаратурны гурток, праводзяцца выставы
мастакоў. За 20 гадоў iснавання суполкi мы выдалi 18 зборнiкаў вершаў
беларускiх паэтаў, а таксама двухтомнiк вершаў паэтаў Малдовы на беларускай мове.
Па словах Юрыя Статкевiча, сёння сталiчная суполка налiчвае больш
за 300 удзельнiкаў. Акрамя таго, бе-

А вось беларуская дыяспара на тэрыторыi Швейцарыi хоць i дзейнiчае
ўсяго 1,5 года, але актыўна развiваецца. Кiраўнiк Асацыяцыi беларусаў у Швейцарыi Аляксандр САПЕГА (якi прызнаўся, што не з'яўляецца
нашчадкам знакамiтага магнацкага
роду), распавёў «Звяздзе»:
— Па афiцыйных даных на 2012
год, у Швейцарыi пражывала 2,5 тысячы беларусаў. Але праблема ў тым,
што iх складана сабраць разам. Аднак
мы ладзiм культурныя мерапрыемствы, у якiх удзельнiчаюць не толькi беларусы, але i ўкраiнцы, расiяне,
швейцарцы, што цiкавяцца Беларуссю. На жаль, наша моладзь не такая
актыўная, як старэйшае пакаленне.
Але, тым не менш, летась у нашай
асацыяцыi было 20 чалавек, а цяпер
амаль 90.
Павiтаць удзельнiкаў мерапрыемства прыйшлi прадстаўнiкi Пасольства
Украiны, Пасольства Нiдэрландаў у
Польшчы i Беларусi, а таксама дзяржаўных органаў улады Беларусi: Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу, мiнiстэрстваў культуры, адукацыi, эканомiкi, замежных спраў, а таксама асабiста мiнiстр культуры Барыс
Святлоў i ўпаўнаважаны па справах
рэлiгiй i нацыянальнасцяў Леанiд Гуляка. Прагучалi вiтаннi ад першасвятароў праваслаўнай i грэка-каталiцкай
цэркваў. Вiншаваннi форуму даслаў

Мы з розных краiн, мы належым да розных
пакаленняў, у нас розныя погляды.
Але тое, што нас яднае, нашмат большае:
гэта тое, што мы — беларусы.
ларускiя згуртаваннi iснуюць у шасцi
буйных гарадах Малдовы. Але ёсць i
пэўныя цяжкасцi. Галоўная з iх заключаецца ў фiнансаваннi, а дакладней,
яго адсутнасцi: арганiзацыя iснуе на
ахвяраваннi яе ўдзельнiкаў. Таксама
ёсць унутраная праблема: у суполку
прыходзiць мала моладзi. Гэтыя дзве
прычыны, на думку Юрыя Статкевiча,
узаемазвязаны.

нават прафесар Барыс Кiт, якому цяпер 103 гады.
Сам з'езд пачаў сваю працу з выбару працоўных органаў. Затым на працягу двух дзён дэлегаты прадстаўлялi аўдыторыi справаздачы, выступы,
праекты, прапановы. Падчас свайго
дакладу Алена Макоўская нагадала
пра асноўныя пытаннi, якiя «чырвонай
лiнiяй» праходзяць праз усе з'езды: гэ-

 Прыемная навіна

та стварэнне заканадаўчай базы для
супрацоўнiцтва дзяржавы i беларускай
дыяспары i адкрыццё Беларускага дома. Была ўзнята i праблема мiграцыi
беларусаў у краiны блiзкага замежжа.
Пры гэтым Алена Макоўская зазначыла, што з Беларусi можа «вымыцца»
самы каштоўны рэсурс — людзi.
— Мы не можам супрацьстаяць
працоўнай мiграцыi. Мы жывём у час
глабалiзацыi, але можам агульнымi
высiлкамi дзяржавы i грамадскасцi
супрацьстаяць асiмiляцыi, развiваць i
падтрымлiваць нацыянальную культуру, зрабiць так, каб беларуская мова
заняла належнае месца ва ўсiх сферах жыцця, — упэўнена яна.
Увогуле адным з найважнейшых
пытанняў, якое абмяркоўвалi падчас
з'езда, было менавiта захаванне нацыянальнай мовы. Згодна з вынiкамi сацыялагiчнага апытання, з часу
апошняга з'езда 2009 года на 10 —
15% знiзiлася колькасць беларускамоўных сярод дыяспары.
— Калi ў першым пакаленнi чалавек губляе мову, то ў другiм—трэцiм
ён губляе нацыянальнасць, — справядлiва канстатаваў старшыня Таварыства беларускай мовы Алег
ТРУСАЎ. А кiраўнiк рэгiянальнага
грамадскага аб'яднання «Iркуцкае
таварыства беларускай культуры
iмя Яна Чэрскага» Алег РУДАКОЎ
на гэты конт заўважыў, што размаўляць на нацыянальнай мове трэба
не толькi сярод абмежаванага кола
аднадумцаў, а неабходна «iсцi ў народ». I дадаў, што падчас прыездаў у
Беларусь сам заўжды размаўляе пабеларуску.
Мiж тым, у дачыненнi мовы на мерапрыемстве ў карэспандэнта «Звязды»
склалася цiкавае назiранне: беларусы
далёкага замежжа прадстаўлялi свае
прамовы пераважна па-беларуску, а

нават казусныя выпадкi. Напрыклад,
калi адзiн з беларусаў Украiны паведамiў, што ў дзяцiнстве яго бiлi за ўжыванне беларускай мовы, нехта адзначыў, што «мала бiлi», пасля чаго зала
выбухнула смехам. А вось дэлегатка,
якая з чатырох гадоў жыве ў Эстонii,
распавяла, што, не маючы моўнага
асяродку, свабодна размаўляе i пiша
па-беларуску. «Было б жаданне», —
падсумавалi ў прэзiдыуме з'езда.
Акрамя агучвання дакладаў, на сходзе праводзiлася праца ўдзельнiкаў па
секцыях. Сёлета яны ахапiлi наступныя тэмы: «Магчымасцi ўнутраных сiл
Беларусi i дыяспары па ўмацаваннi нацыянальнай iдэнтычнасцi», «Новая»
i «старая» эмiграцыi: супрацоўнiцтва

Нягледзячы на тое, што на сходзе
сабралiся аднадумцы, не абышлося
i без спрэчак, якiя разгарэлiся падчас прыняцця вынiковых дакументаў
з'езда. Тым не менш большасць дэлегатаў прагаласавала за прыняцце
звароту да кiраўнiцтва Рэспублiкi Беларусь пра стварэнне заканадаўчай
i нарматыўна-прававой асновы для
ўзаемадзеяння з беларусамi замежжа, праграмы «Беларусы замежжа»
на 2013 — 2017 гг., рэзалюцыi «Беларуская мова — галоўны фак тар
захавання беларускай нацыi», заявы
«Пра акт добрай волi», рэзалюцый
«Пра захаванне гiстарычна-культурнай спадчыны» i «Пра транслiтарацыю
найменняў беларускiх геаграфiчных

аб'ек таў», а таксама за вынiковую
рэзалюцыю дэлегатаў VI з'езда беларусаў свету. Напрыканцы форуму
было абрана кiраўнiцтва МГА «ЗБС
«Бацькаўшчына». На чале арганiзацыi
засталася Алена Макоўская.
Сустрэча беларусаў свету пакiнула
пасля сябе неадназначныя ўражаннi ў
яе ўдзельнiкаў.
— Шчыра кажучы, ад з'езда я чакаў iншага, — падзялiўся прадстаўнiк
беларусаў у Швейцарыi Аляксандр
Сапега. — Бо я разлiчваў, што будуць уздымацца пытаннi актыўнасцi
беларусаў за мяжой, а большасць тэм,
якiя прагучалi, закранала праблемы,
звязаныя з жыццём у Беларусi. Я лiчу,
што гэта павiнны вырашаць грамадзяне, якiя пражываюць на тэрыторыi
дзяржавы, а не эмiгранты.
— З'езд — гэта крок наперад у
развiццi нашых узаемаадносiн з дыяспарай, — зрабiў выснову па вынiках форуму ганаровы сябар Вялiкай Рады «Бацькаўшчыны» Адам
МАЛЬДЗIС. — «Бацькаўшчына» пасталела. Добра, што ў арганiзацыю
за гэты час прыйшлi новыя маладыя
людзi. У той жа час аб'яднанне не забываецца на сваiх членаў, якiя даўно
i плённа працавалi на яго карысць.
Таксама важна, што на гэтым з'ездзе
ўпершыню прысутнiчалi i адносныя
«левыя» i «правыя», «прагрэсiсты» i
«кансерватары». Асаблiва добра гэта
было вiдаць на прыкладзе Масквы,
Малдовы, Лiтвы. Затое мяне здзiвiла
i шакiравала, што ў Латвii i ў Польшчы
дагэтуль нiяк не могуць падзялiць памiж сабой уладу ў дыяспары. Гэтым
самым яны шкодзяць успрыняццю беларусаў у сваiх краiнах. Таксама добра, што на з'ездзе прысутнiчаў мiнiстр
культуры, але ў кулуарах усе казалi:
«А дзе астатнiя мiнiстры?..» Яшчэ адна рэч здзiвiла мяне падчас з'езда. У
нас iснуе дзве грамадскiя арганiзацыi
па падтрымцы сувязяў з дыяспарай
— «Бацькаўшчына» i «Радзiма». Другая чамусьцi адсутнiчала на сустрэчы.
Навошта рабiць супрацьстаянне? Наадварот, трэба працаваць на ўзаемаразуменне, тым самым умацоўваючы
нашу незалежнасць.
Дзiяна СЕРАДЗЮК.

 На свае вочы

ВЕЛАСІПЕДНЫЯ ДАРОЖКІ
І «НАРОДНАЯ ДЫПЛАМАТЫЯ»

«ПОШТА НІ Ў ЯКІМ РАЗЕ
НЕ СТРАЧВАЕ СВАЁЙ
ЗАПАТРАБАВАНАСЦІ»

Карэспандэнт «Звязды» пабываў там, дзе Нёман цячэ ў напрамку... усіх краін свету

...Яшчэ колькі гадоў таму гарачыя галовы прадказвалі, што са з'яўленнем інтэрнэту, электроннай пошты патрэба ў звычайнай адпадзе. Аднак усё аказалася не
так проста. Паштовыя аддзяленні, як і раней, ніколі не пустуюць, а часам нават
збіраюць «аншлагі». У любым выпадку, адсутнасць іх у мікрараёне становіцца для
жыхароў сапраўднай праблемай. На шчасце — вырашальнай. У Мінску на вуліцы
Іосіфа Жыновіча, 21 адкрылася аддзяленне сувязі з прыгожым нумарам 55.

Па меж нае ста но ві шча Гродзеншчыны шмат для каго
асацыіруецца, пэўна, найперш
з чэргамі легкавікоў і «фур» у
пунктах пропуску, з саляркай,
цыгарэтамі і іншымі таварамі,
ад перамяшчэння якіх з адной
краіны ў іншую можна атрымаць выгаду. Але, на шчасце,
гэтым стасункі суседзяў не абмяжоўваюцца — іх яднаюць і
су мес ныя спра вы ў са мых
розных сферах. Напрыклад,
нядаўна ў Гродне і Ашмянах
у партнёрстве з Бірштанасам
і Алітусам узяліся за рэалізацыю праекта «Развіццё веласіпеднага турызму і турысцка-ін фар ма цый най сіс тэ мы
ў памежным рэгіёне Літвы і
Беларусі».

Фота Надзеі БУЖАН.

Раніца аўторка вітала дажджом а то і зручна было і яго наведнікам, і персаналу:
залевай. Нягледзячы на гэта, мясцовыя ёсць, напрыклад, сваё невялікае памяшканжыхары ўсё ж-такі завіталі ў аддзяленне. не для адпачынку — з лядоўняй, мікрахваКожнага кліента паштавікі адразу ж, што лёўкай, чайнікам.
называецца, бралі «ў абарот»: паказвалі
І наогул, у апошнія гады беларуская пошновае аддзяленне, расказвалі пра навацыі та зрабіла вялікі крок наперад у скарачэні дапамагалі атрымаць патрэбную паслугу. ні сярэдняга часу абслугоўвання кліента,
Здзіўленыя такой увагай, наведнікі пачы- хоць аператары і зазначаюць, што многія
налі ўсміхацца і з радасцю заставаліся для пенсіянеры прыходзяць на пошту не толькі
ўдзелу ва ўрачыстых мерапрыемствах.
па паслугі. Ім хочацца... пагаварыць, і, калі
З-за дажджу вулічная, так бы мовіць, іх гэта не замінае іншым кліентам, паштавікі
частка была зведзена да мінімуму: пасля заўжды гатовыя выслухаць.
кароткай прамовы пад апладысменты су— Пошта ні ў якім разе не страчвае сваёй
працоўнікаў чырвоную стужку разрэзалі запатрабаванасці, — адказвае на наша пынамеснік генеральнага дырэктара РУП танне Віктар Францавіч Бутрым. — Інтэрнэт
«Белпошта» па камерцыйных пытаннях не перашкаджае, а нават наадварот: зараз
Таццяна ГВОЗДЗЕВА і начальнік вытвор- людзі робяць вельмі шмат пакупак з яго дачасці «Мінская пошта» Віктар БУТРЫМ. У памогай, у тым ліку з-за мяжы. Набытыя тасваім вітальным слове Таццяна Мікалаеўна вары дастаўляем мы. Ды і звычайныя лісты,
зазначыла, што за некалькі гадоў новы мік- віншаванні, пераводы, пасылкі не страчварараён Дамброўка моцна разросся, і патрэ- юць сваёй актуальнасці, многія людзі падба ў сваім аддзяленні
сувязі стала надзвыАддзяленне адкрывае начальнік
вытворчасці «Мінская пошта»
чай актуальнай. «ДобВіктар БУТРЫМ.
ра, што ў прадпрыемства з'явілася фінанса вая маг чы масць,
каб пай сці клі ен там
насустрач, — сказала яна. — Спадзяюся,
што нашы паслугі для
жы ха роў мік ра ра ёна зараз стануць не
толькі даступнымі, але
і камфортнымі. Хочацца таксама пажадаць
поспехаў супрацоўнікам: сёння дождж, а
гэта, кажуць, да фінансавага дабрабыту!».
Віктар Бутрым у сваім звароце да пры- трымліваюць сувязь менавіта такім чынам.
сутных у асноўным аперыраваў лічбамі. Па Вялікі працэнт займае дзелавая перапіска.
яго словах, аддзяленне сувязі на вуліцы Дарэчы, ужо сёлета мы ўвядзём у эксплуЖыновіча стала 20-м у Фрунзенскім раёне атацыю новы аў таматызаваны комплекс
і 114-м у Мінску. Абслугоўваць яно будзе на вуліцы Вакзальнай. Сартаванне будзе
каля 19 тысяч чалавек. Акрамя таго, ён праходзіць без удзелу чалавека і значна
зазначыў, што ў бліжэйшы час запрацуюць скароціць час апрацоўкі лістоў. Аб'яўлены
тэндар на закупку мультысартавальнай мапошты на вуліцах Адзінцова і Панчанкі.
Пасля ўрачыстага адкрыцця для гасцей шыны для размеркавання нестандартных
мерапрыемства правялі невялікую экскур- адпраўленняў і пасылак. Таму беларуская
сію па аддзяленні. Тут працуе сістэма элект- пошта запрацуе яшчэ лепш.
...Між тым, у аддзяленне сувязі пачынароннай чаргі, а таму кліентам не прыйдзецца шукаць патрэбную касу і стаяць ля яе ў юць падцягвацца ўсё новыя і новыя кліенты.
чаканні. Дарэчы, такі парадак павышае і Сваімі ўражаннямі дзеліцца Аксана, адна з
ўзровень бяспекі, бо менавіта традыцыйныя жыхарак Дамброўкі:
— Гэта вельмі добра, што ў нас нарэшце
жывыя чэргі з'яўляюцца ўлюбёным месцам
«працы» кішэннікаў. Для хуткіх плацяжоў у з'явілася свая пошта. Ужо паўтара года тут
жывём. Даводзілася ездзіць на вуліцу Прыпамяшканні ўсталяваны інфакіёск.
Асобны стэнд для філатэлістаў знаходзіц- тыцкага: тры прыпынкі на аўтобусе, потым
ца збоку ад кас — цяпер аматарам паштовых пешшу... А цяпер усё «пад бокам», вельмі
марак не прыйдзецца «прабівацца» да акен- зручна. Тым больш што паслугамі пошты наца, каб проста выбраць патрэбнае. Нельга ша сям'я карыстаецца вельмі актыўна: акразабывацца і на стандартны спектр паслуг: у мя звычайных плацяжоў, мы часта атрымліаддзяленні можна падпісацца на любімыя вы- ваем пасылкі, выпісваем дзецям часопісы.
Застаецца спадзявацца, што са з'яўленданні, набыць канверты, адправіць пасылкі ці
нем новага аддзялення сувязі жыццё многіх
грашовыя пераводы і многае іншае.
Асобнае памяшканне — для аб'ёмных мінчан сапраўды стане больш простым. Гаадпраўленняў. А гэта значыць, каб забраць лоўнае, каб было каму хадзіць. Бо не адной
вялікую бандэроль, кліенту не трэба будзе электроннай поштай жыве чалавек.
Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ
падымаць і перастаўляць яе ў агульнай зале. І наогул, аддзяленне зроблена так, каб


некаторыя дэлегаты з лiку блiжэйшых
нашых суседзяў — Расii i Украiны —
выступалi па-руску. Здавалася б, каму
лягчэй авалодаць мовай?.. Здаралiся

на карысць нацыянальнага развiцця»,
«Культурная спадчына беларускага
замежжа». Па вынiках работы секцый
дэлегаты вылучылi канкрэтныя прапановы па ўмацаваннi беларускай iдэнтычнасцi — такiя як эканамiчнае i культурнае стымуляванне членаў дыяспары (асаблiва моладзi) для актыўнага
ўдзелу ў беларускiм жыццi за мяжой
або вяртання на радзiму; стварэнне
прывабнай, эфектыўнай, грамадска
актыўнай i канкурэнтаздольнай «беларускай мары» i iншыя.

Ва ўмовах, калi ўнiверсальная культура
становiцца ўсё больш распаўсюджанай,
усё большую каштоўнасць набываюць
нацыянальныя асаблiвасцi.

Фота БЕЛТА.

Цягам двух дзён у Мiжнародным адукацыйным цэнтры iмя
Ёханэса Рау панавала атмасфера беларушчыны. Сотнi людзей, частка якiх была апранута ў нацыянальныя строi,
вiталiся, размаўлялi (часам з моцным акцэнтам) па-беларуску, абмяркоўвалi пытаннi нацыянальнай iдэнтычнасцi,
абменьвалiся запрашэннямi ў госцi, спрачалiся, дзялiлiся
праблемамi i планамi... Нават ахоўнiкi ў канферэнц-зале былi
апрануты ў вышываныя кашулi, падперазаныя паясамi. Так
у Мiнску праходзiў VI з'езд беларусаў свету.

У ПАДАРОЖЖА —
НА ВЕЛАСІПЕДЗЕ!
Па мястэчку Бірштанас і наваколлі члены беларускай дэлегацыі
(работнікі органаў улады, турыстычнага бізнесу, праекціроўшчыкі, журналісты) падарожнічалі не
толькі пехатой, але і, зразумела,
на веласіпедах — згодна з тэмай
міжнароднага праекта па праграме добрасуседства «Латвія—Літва—Беларусь». З агульнай сумы
(705 тысяч еўра) 90% выдзяляецца Еўрасаюзам, 10% — мясцовымі бюджэтамі. У рамках праекта
ў Ашмянах пабудуюць сучасную
веладарожку (1,8 км) у сасновым
бары. А ў гродзенскім лесапарку
Пышкі з'явіцца веласіпедны маршрут з грунтовым пакрыццём (30,5
км), які будзе прамаркіраваны спецыяльнымі знакамі і абсталяваны
дванаццаццю месцамі адпачынку.
Акрамя таго, для велатурыс таў
падрыхтуюць карту і даведнік з пазначэннем тых ці іншых аб'ектаў па
маршруце падарожжа, а таксама
з парадамі па выбары веласіпеда,
экіпіроўкі, умовамі кіравання гэтым
транспартным сродкам.
Такім чынам, марудна і супярэчліва (пры будаўніцтве і рэканструкцыі дарог інтарэсы веласіпедыстаў,
як правіла, па-ранейшаму не ўлічваюцца), але мы пачынаем рухацца
ў «веласіпедным» кірунку, які ўжо
даўно вельмі шануецца ў многіх
краінах. Прычым, па вопыт неабавязкова ехаць у Берлін ці Парыж:
ён побач, у нашых суседзяў.
На тэрыторыі самакіравання
Бірш та на са, якая скла дае 124
квадратныя кіламетры, ужо абста ля ва на ка ля 30 кі ла мет раў
веладарожак. Аднымі з першых
у Літве, паведаміў каардынатар
літоўска-беларускага праек та
Антанас САБАНАС, распрацавалі
спецыяльны план для веласіпедных дарог, і задача на перспекты-

ву — мець іх каля 100 кіламетраў.
Больш за тое, цяпер будуецца веладарожка да суседняга мястэчка
Прэнай. Пры гэтым прадстаўнікі
мэрыі трымаюць пад пільным кантролем якасць работ, каб не прыйшлося перарабляць пасля візіту
інспектараў Еўрапейскай камісіі.
Праверка можа адбыцца ў любы
момант, а таксама на працягу пяці гадоў пасля здачы аб'екта, які
будаваўся за сродкі з еўрапейскіх
фондаў.
Цяпер Бірштанас без веласіпедаў цяжка і ўявіць. Мясцовыя жыхары пераважна карыстаюцца ўласнымі, а для гасцей веласіпеды на
любы густ у трох пунктах пракату
і ў кожным атэлі. Як пераканаўся
аўтар гэтых радкоў, праехаць веласіпедам у горадзе можна ўсюды. Прычым, з гэтым транспартным
сродкам адчуваеш сябе не нейкім
«іншародным целам», якому з-за
ад сут нас ці ве ла да рожак мес ца
толькі на тратуары, а натуральна,
годна.
Дарэчы, веласіпедныя дарожкі
ў цэнтральных частках гарадоў, на
думку нашых літоўскіх партнёраў,
маюць і ... эканамічны аспект. Калі
перавага там надаецца не аўтамабільнаму руху, а веласіпеднаму і
пешаходнаму, то будзе больш наведвальнікаў — патэнцыяльных кліентаў гандлю і сферы паслуг.

«ДЗЕ ВАШ
БІРШТАНАС?»
82% тэрыторыі Бірштанскага
самакіравання займае рэгіянальны парк выгібаў Нёмана. Мэта —
захаванне ўнікальнага ландшафту,
прыродных і археалагічных помнікаў, рэдкіх раслін і жывёл. «Аўтар»
гэтага ландшафту — рака Нёман,
якая на 65-кіламетровым участку
сфарміравала тры выгібы і цячэ ў
напрамку... усіх краін свету.
Зрэшты, калі ў таго ці іншага рэгіёна ёсць свае адметнасці,
«фішкі», то гэта яшчэ не гарантыя
турыстычнай прывабнасці. Нічо-

га не атрымаецца, калі сядзець
склаўшы рукі ў чаканні гасцей.
Гэтаму пацвярджэнне — Бірштанас.
Здавалася б, ёсць апрабаваны часам гістарычны брэнд: ажно
ў 1382 годзе разведчыкі ордэна
крыжаносцаў паведамілі вяліка-

выданне новых матэрыялаў пра Бірштанас.
А як у нас? У адным
з абласных цэнтраў, напрыклад, адкрылі больш
за дзесяць турыстычных
цэнтраў і пунктаў, і ўсе —
пры турфірмах. Быццам і
някепска, што без нагрузкі на бюджэт, але...
— Гэта не што іншае,
як мар ке тын га выя аддзелы канкрэтных арганізацый, ні адна з якіх не
будзе прадаваць чу жы
прадукт. Сапраўдны турцэнтр павінен быць не
камерцыйным прадпрыемствам, якое зарабляе
на сябе, а працаваць у
інтарэсах усяго рэгіёна як інструмент прыцягнення туды адпачывальнікаў і турыстаў. І калі мясцовыя ўлады ў гэтым зацікаўлены, то
яны павінны бачыць у турцэнтры
не праблему з дадатковымі затратамі бюджэту, а крыніцу даходу для рэгіёна, — лічыць кіраўнік

20 ліпеня ў раёне Аўгустоўскага канала
прайшоў трэці міжнародны велапрабег
«Суседзі». Каля 500 чалавек з Беларусі,
Літвы, Польшчы і Галандыі, у тым ліку і дзеці,
спаборнічалі ў 22 намінацыях.
му магістру, што знайшлі побач з
Нёманам «сядзібу каля салёнай
вады». Гаючыя мінеральныя крыніцы здаўна прыцягвалі сюды князёў ВКЛ, пісьменнікаў, музыкантаў,
мас такоў... І тым не менш, кажа
дырэктар мясцовага цэнтра турыстычнай інфармацыі Рута КАПАЧЫНСКАЙТЭ, яшчэ пяць гадоў
таму патэнцыяльныя наведвальнікі
курорта часта пыталіся: «Дзе ваш
Бірштанас?» Значыць, не хапала
інфармацыі, і таму ак тывізавалі працу ў інтэрнэце, сацыяльных
сетках. Стараюцца, каб перад ад'ездам у Бірштанас у людзей былі
ўсе неабходныя звесткі. Якія працэдуры можна атрымаць у санаторыях? Што прапануецца аматарам
актыўнага адпачынку, культурных
імпрэз? Якія ў рэгіёне гістарычныя
помнікі і прыродныя славу тасці?
Усё гэта і многае іншае (напрыклад, месца назірання за птушкамі,
пазнавальныя прыродныя сцежкі)
пазначана на інтэрактыўнай карце
сайта.
Турцэнтр таксама рыхтуе карты,
даведнікі, арганізуе выставы народных умельцаў і іншыя імпрэзы.
Усе мерапрыемствы пазначаюцца ў
плане, які зацвярджаецца ў мэрыі і
фінансуецца мясцовым бюджэтам.
Акрамя таго, крыху зарабляе і сам
турцэнтр (экскурсіі, продаж сувеніраў), накіроўваючы прыбытак на

гродзенскай часткі праекта па велатурызме ў літоўска-беларускім
па меж жы, на мес нік стар шы ні
абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання «Рэспубліканскі турысцка-спартыўны саюз»
Сяргей КАЛЯДА.

ПРАЕКТАЎ МОЖА
БЫЦЬ БОЛЬШ
— Думаю, гэтым участкам веладарожкі мы не абмяжуемся. Будзем імкнуцца злучыць імі новыя
мікрараёны, што цяпер будуюцца.
Многія жыхары ўжо купляюць веласіпеды, — кажа намеснік старшыні Ашмянскага райвыканкама
Галіна ЛЮТКОЎСКАЯ.
Дарэчы, у конкурсе па першым
праекце трансгранічнага супрацоўніцтва Ашмянам выйграць не
ўдалося, аднак на гэтым не спыніліся. Цяпер маюць ужо тры праекты. Акрамя веласіпеднага, разам з
Вільнюскім раёнам ажыццяўляецца
праект «Дзве краіны — адна гісторыя і культура», у рамках якога
робіцца мультымедыйнае афармленне Ашмянскага краязнаўчага
музея, набываюцца касцюмы для
фестывалю «Гальшанскі замак».
А ў партнёрстве з Сувалкамі (Польшча) у Ашмянах пабудуюць летні
стадыён.

Пра ек ты транс гра ніч на га супрацоўніцтва ажыццяўляюцца і ў
Гродзенскім раёне. Неабходным
абсталяваннем аснашчаны турысцка-інфармацыйны цэнтр у пасёлку
Сапоцкін у зоне Аўгустоўскага канала (увогуле дзякуючы беларускапольскаму праекту «Камунікацыя
без межаў» у раёнах вобласці летась створана 7 такіх цэнтраў). Будуецца дарога Гінавічы—Сафіёва
з перспектывай стварэння пагранперахода «Сафіёва—Ліпчаны», які
дзейнічаў у савецкі час. Робяць дарогу і з польскага боку. Акрамя таго, хаця і праблематычнай, але зусім не фантастычнай бачыцца ідэя
веласіпеднай дарожкі паміж Гродна і Друскенікамі. Ужо практычна
пройдзены ўзгадненні па адводзе
зямлі, прынята рашэнне райвыканкама, паведаміў намеснік старшыні Гродзенскага райвыканкама
Валерый КЛІМОВІЧ.
Праектаў па міжнародных праграмах добрасуседства можа быць
і больш. На думку дырэктара літоўскага нацыянальнага бюро
еўрарэгіёна «Нёман» Гінтараса
СКАМАРОЧУСА, прадстаўнікам рэгіёнаў трэба не чакаць запрашэння
да ўдзелу ў тых ці іншых трансгранічных праектах, а самім праяўляць
больш ініцыятывы. Пры гэтым, каб
паскорыць працэдуры ўзгаднення
праектаў, іх маглі б выконваць не
ў сталіцы, а ў вобласці, на ўзроўні
аблвыканкама. Гэта пойдзе на карысць памежным рэгіёнам, лічыць
Гінтарас Скамарочус. Паводле яго
інфармацыі, некаторыя праекты ў
літоўска-польскім памежжы стартуюць ужо з наступнага дня пасля
іх зацвярджэння тэхнічным сакратарыятам праграмы трансгранічнага
супрацоўніцтва: пачынаюцца розныя працэдуры і ў гэты ж час падыходзіць кантракт аб фінансаванні.
Да рэ чы, у Літ ве за пра ек ты
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва
адказвае міністэрства ўнутраных
спраў, у Польшчы — міністэрства
рэгіянальнага развіцця. Яны, калі
трэба, самі робяць запыты ў адпаведныя органы. А вось Гродзенскаму абласному аддзяленню грамадскага аб'яднання «Рэспубліканскі
турысцка-спартыўны саюз» для
адабрэння праекта па велатурызме, які выйграў у міжнародным конкурсе, давялося звяртацца ў восем
рэспубліканскіх інстанцый, прычым
не напрамую, а праз аблвыканкам.
Хаця чаму б не скарыстацца ўжо
выпрабаванай у многіх сферах сістэмай «адно акно», ажыццяўляючы
ўсе неабходныя працэдуры праз адно міністэрства? Гэта будзе ў агульных інтарэсах і распрацоўшчыкаў
праектаў, і рэгіёнаў, і ўсёй краіны,
якая, ствараючы спрыяльныя ўмовы для прыцягнення інвестыцый,
больш іх і атрымае.
Барыс ПРАКОПЧЫК



