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У Вя лі ка бе рас та віц кай ся рэд няй 
шко ле імя С. В. Пры тыц ка га ство-
ра ны ва лан цёр скія атра ды роз на га 
кі рун ку. Уво гу ле іс нуе іх тут амаль 
дзя ся так. У ад ным са бра лі ся ама та-
ры чыс ці ні на ва коль на га све ту, у дру-
гім зай ма юц ца по шу ка вай спра вай, 
трэ ція на огул уні вер са лы... Усе яны 
аб' яд на ны ў ва лан цёр скае агенц тва, 
якім кі руе на мес нік ды рэк та ра шко-
лы Але на Ган ча рэ віч. Яна па ста ві ла 
са бе мэ ту — пе ра за гру зіць све та-
ўспры ман не дзя цей, каб яны праз 
рэ аль ныя спра вы зра зу ме лі неш та 
важ ней шае, чым вы га да.

Ва лан цёр ска му ру ху ў Вя лі кай Бе-
рас та ві цы кры ху больш за 10 га доў. 
На па чат ку ў шко ле іс на ваў толь кі 
адзін атрад, які да па ма гаў ве тэ ра нам 
і ста лым лю дзям. Удзель ні кі атра да 
на вед ва лі сва іх пад шэф ных па не-
аб ход нас ці. А два га ды та му шко ла 
ўсту пі ла ў дзяр жаў ны ва лан цёр скі 
іна ва цый ны пра ект «Ука ра нен не ма-
дэ лі фар мі ра ван ня ма раль ных каш-
тоў нас ных ары ен та цый вуч няў праз 
ар га ні за цыю ва лан цёр скай дзей нас-
ці ў сіс тэ ме ўза е ма дзе ян ня ўста ноў 
аду ка цыі, дзі ця чых і ма ла дзёж ных 
аб' яд нан няў», які ста віць мэ ту па шы-
рыць гэ ты рух. У рам ках пра ек та бы-
ло ство ра на ва лан цёр скае агенц тва 
«Пе ра за груз ка», у якое ўва хо дзяць 
дзе вяць служ баў да па мо гі.

Вось, на прык лад, «Уні вер сал». 
Яны да па ма га юць у пра вя дзен ні 
спар тыў ных і куль тур на-ма са вых 
ме ра пры ем стваў як у шко ле, так і 
ў воб лас ці.

Ёсць атрад «По шук». Яго 
за да ча — за хоў ваць у на-
леж ным па рад ку пом ні кі, 
ме ма ры я лы. Ра зам з гэ тым 
вя дзец ца по шу ка вая ра бо та. 
І, трэ ба ска заць, да во лі па-
спя хо ва. Ня даў на школь ні кам 
уда ло ся знай сці ўну ка ге не ра ла Іва-
на Мі хай лі на. Пе рад вай ной ге не рал-
ма ёр быў на кі ра ва ны на ўма ца ван не 
аба рон чых збу да ван няў за ход ніх гра-
ніц і за гі нуў лі та раль на на дру гі дзень 
вай ны ад аскол ка пад час ня мец кай 
бам бёж кі. Яго па ха ва лі ка ля ад ной з 
вё сак. А праз 14 га доў яго сын па чаў 
шу каць мес ца па ха ван ня. Трэ ба ска-
заць, што та ды гэ та ра бо та на бы ла 
да во лі вя лі кі маш таб, пад клю чы ла ся 
вя лі кая коль касць лю дзей. Іх на ма-
ган ня мі тое мес ца знай шлі, а рэшт кі 
ге не ра ла пе ра нес лі ў брац кую ма гі лу. 
Сён няш нія ва лан цё ры па ча лі по шук 
ін шых род ных ге не ра ла, і ім гэ та ўда-
ло ся. Яны знай шлі ма лод ша га сы на 
Іва на Мі хай лі на, а так са ма яго ўну ка 
Ге ор га, які жы ве ў Чэ хіі.

— І, ве да е це, дзе ці бы лі вель мі ўз-
ру ша ны. Унук Ге орг па бы ваў сё ле та 
тут, ён на ват не ве даў, дзе па ха ва ны 
яго дзед. Зра зу ме ла, што гэ та пад-
штурх ну ла атрад да да лей шай ра бо-
ты, — за ўва жы ла Але на Мі ка ла еў на.

Ёсць атрад «Ты не адзін». Гэ та 
да па мо га дзе цям з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі. Ва лан цё ры на вед ва-
юць цэнтр са цы яль най рэ абі лі та цыі, 
дзе на ву ча юц ца дзе ці з ін ва лід нас цю. 
Атрад «Заа Спас» зай ма ец ца да па мо-
гай жы вё лам і птуш кам, на іх ра хун ку 
збор кар моў для ба дзяж ных жы вёл.

— Ёсць тыя, ка му па трэб на да па-
мо га, і ёсць тыя, хто мо жа гэ та зра-
біць. За да ча на ша га пра ек та — да-
па маг чы ім су стрэц ца, — акрэс лі вае 
сваю па зі цыю Але на Ган ча рэ віч. — 
Я ба чу, як мя ня ец ца све та ўспры ман-
не дзя цей. Свай го ро ду пе ра за груз-
ка свя до мас ці.

У ва лан цёр скім ру ху ў асноў ным 
школь ні кі, але ёсць адзін атрад з 
пры го жай наз вай «Ся рэб ра ны дэ-
сант», у склад яко га ўва хо дзяць ве-
тэ ра ны пе да га гіч най пра цы. Нех та 
вя дзе мас тац кі гур ток, хтось ці ву-
чыць ку лі на рыі. Школь ні кі-ва лан цё ры 
су пра цоў ні ча юць з БРСМ, Чыр во ным 
Кры жам. Ня даў на ва лан цё ры шко лы 
па бы ва лі ў до ме-ін тэр на це для са ста-
рэ лых, вы сту пі лі з кан цэр там.

— Дзе ці бы лі пад ура жан нем, усе 
шка да ва лі гэ тых ба буль і дзя ду лек, 
кож ны ха цеў за браць іх са бе. Ця-
пер ня прос ты час, і дзя цей трэ ба 
вы хоў ваць на мі ла сэр нас ці, каб яны 
аказ ва лі да па мо гу прос та так, а не 
ча ка лі, што ім за гэ та неш та бу дзе. 
Бы вае, што яны пры хо дзяць і ста но-

вяц ца ін шыя, не ча ка юць ней кай ма-

тэ ры яль най вы га ды. Бо ад чу ван не 

та го, што ты зра біў неш та доб рае, — 

гэ та ўжо вы га да. Ад гэ та га мож на 

атрым лі ваць за да валь нен не, — лі-

чыць Але на Мі ка ла еў на.

Дзе ці, вя до ма ж, больш на кі ра ва-

ны на тэх на ло гіі — га джэ ты, кам п'ю-

та ры. Зда ец ца, хто з іх бу дзе слу хаць 
ба буль і дзя дуль, у якіх, мо жа, толь кі 
тры кла сы аду ка цыі. Так мер ка ва лі ў 
шко ле, ка лі ад кры ва лі атрад ВНУК. 
На ват хва ля ва лі ся, што ні хто ў яго не 
пой дзе. Але ака за ла ся на ад ва рот: 

дзе ці га то вы пры хо дзіць, пра ца ваць 

у до ме і на два ры, але, га лоў нае, слу-

хаць ус па мі ны. Аказ ва ец ца, дзе цям 

гэ та ці ка ва, бо ў ста лых лю дзей ёсць 

ба га ты жыц цё вы во пыт і без ліч ці ка-

вых гіс то рый — як з улас на га жыц ця, 
так і сва ёй ма лой ра дзі мы.

Фо та да дзе на 
ва лан цёр скім агенц твам шко лы.

Пра тое, што ці ка ва га ёсць у ра ё не і што 
бу дзе зроб ле на для та го, каб пры ва біць 
ту рыс таў, мы гу та рым са стар шы нёй 
Бе рас та віц ка га ра ён на га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та Ан то нам КУ ЛІ СЕ ВІ ЧАМ.

— Ан тон Ста ні сла ва віч, Бе рас та віц кі ра-

ён тра ды цый на ў лі ку пе ра да вых у сель-

ска гас па дар чай га лі не. Пра гэ та свед чаць 

і шмат лі кія ўзна га ро ды, якія вы атрым лі-

ва е це пад час аб лас ных да жы нак. Не вы-

клю чэн не і гэ ты год. І ўсё ж ця пер вам да-

вя дзец ца звяр нуць ува гу і на но вы кі ру нак 

дзей нас ці, звя за ны з бяз ві за вай зо най. Як 

збі ра е це ся ў ім пра ца ваць? Якія ёсць для 

гэ та га ўмо вы?

— Са праў ды, з 10 ліс та па да 2019 го да 

Бе рас та віц кі ра ён ра зам з на шы мі су сед ні мі 

ра ё на мі стаў бяз ві за вым. Для гэ та га ёсць і 

пе рад умо вы, бо тут зна хо дзіц ца адзін з най-

буй ней шых у воб лас ці між на род ных пунк таў 

про пус ку, а ра ён мя жуе з Рэс пуб лі кай Поль-
шча. Та му бяз ві за выя ту рыс ты змо гуць ад ра-
зу ўяз джаць на яго тэ ры то рыю.

У су вя зі з гэ тым рас пра ца ва ны план ме ра-
пры ем стваў па раз віц ці ту рыз му на 2020 год, 
ство ра на ра бо чая гру па па іх рэа лі за цыі. Тут 
бу дуць за дзей ні ча ны роз ныя ўста но вы. Гэ та 
аб' ек ты гра мад ска га хар ча ван ня, куль ту ры, 
ахо вы зда роўя. Асаб лі вая ўва га бу дзе звер-
ну та на пры да рож ны сэр віс, доб ра ўпа рад ка-

ван не аў та ма біль ных да рог і тэ ры то рыі, якая 
пры ля гае да пунк ту про пус ку.

— Хоць прай шло не так шмат ча су, што 
ўда ло ся зра біць? На які кі ру нак у пер шую 
чар гу звяр та е це ўва гу?

— Лі чу, што ў пер шую чар гу трэ ба за бяс-
пе чыць ін фар ма цый нае су пра ва джэн не. З 
гэ та га, улас на ка жу чы, і па ча лі. Раз мяс ці лі 
ін фар ма цыю на ін тэр нэт-сай тах за ці каў ле-
ных уста ноў, рэ гі я наль ных СМІ, вы пус ці лі 800 
эк зэмп ля раў тэ ма тыч ных бук ле таў. У аг ра га-
рад ку Па гра ніч ны ка ля аў та тра сы ўста на ві-
лі біл борд, які ін фар муе аб бяз ві за вай зо не. 
Зроб ле ны ву ліч ныя кар ты-схе мы ту рыс тыч-

най інф ра струк ту ры Вя лі кай Бе рас та ві цы і 

ўся го ра ё на. У хут кім ча се да рож ныя служ бы 

ўста но вяць ука заль ныя зна кі да знач ных ту-

рыс тыч ных аб' ек таў.

— Чым мо жа за ці ка віць ту рыс таў ваш 

ра ён? Што тут ёсць ад мет на га?

— Ня даў на ў нас быў рас пра ца ва ны ці ка вы 

ве ла марш рут пра цяг лас цю 45 кі ла мет раў, які 

ахоп лі вае ка ля дзе ся ці зна ка вых для ра ё на 

мес цаў. Боль шасць аб' ек таў — гэ та хра мы, 

кас цё лы, але не толь кі. У марш рут уклю ча ны 

пом нік пры ро ды мяс цо ва га зна чэн ня «Ста ра-

жыт ная пар ка вая ся дзі ба «Ста ры Дво рац», 

Вер ха ўлян скае свя ці лі шча, ме ма ры яль ныя 

зна кі, уста ноў ле ныя ў па мяць во і наў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. На марш ру це ёсць і мес цы 

ад па чын ку, і аб' ек ты хар ча ван ня. Мяр ку ец ца, 

што ве ла ту рыст змо жа адо лець гэ ты шлях за 

2,5 га дзі ны. У ра ё не ўста ля ва на ка ля дзе ся ці 

ве ла сі пед ных і пе ша ход ных да ро жак.

— Ці ёсць у вас брэн да вае свя та?

—- Так. І не ад но. Ле там у нас пра хо дзіць 

ра ён нае свя та «Бе раст-Фэст». Гэ та свя та 

май строў. Яны з'язджа юц ца з усіх кут коў Бе-

ла ру сі са сва і мі вы ра ба мі, пра вод зяць май-

стар-кла сы. Не абы хо дзіц ца без вы ступ лен ня 

на шых са ма дзей ных ка лек ты ваў і зо рак бе-

ла рус кай эст ра ды.

За ва ёў вае па пу ляр насць ад кры ты ра ён ны 

фес ты валь поль скай куль ту ры і по бы ту «Эй-

сман таў скі фэст». Ён па чы на ец ца са служ бы 

ў мяс цо вым кас цё ле ў аг ра га рад ку Вя лі кія 

Эй сман ты. За тым свя та пе ра хо дзіць на цэнт-

раль ную пло шчу, дзе пад во рак «За мож ны 

фаль ва рак» за пра шае па спра ба ваць на цыя -

наль ныя поль скія стра вы. У аг ра га рад ку Ма-

лая Бе рас та ві ца вось ужо два га ды за пар 

пра во дзіц ца фес ты валь «Буль ба-Мэб». Тут 

гас па да рыць наш тра ды цый ны пра дукт, ар-

га ні за ва ныя вы стаў ка-про даж эліт ных сар тоў 

буль бы, дэ гус та цыя страў з яе. Яшчэ адзін 

лет ні фес ты валь збі рае ама та раў су да- і авія-

ма дэль на га спа бор ніц тва. Тут мож на ўба чыць 

вы стаў ку ма дэ ляў са ма лё таў, па вет ра ныя баі, 

па лё ты гід ра са ма лё таў і мно гае ін шае.

— А што ці ка ва га ў вас ад бы ва ец ца зі-

мой?

— У нас вось ужо дру гі год пра цуе рэ зі дэн-

цыя ста ра жыт на га мі фа ла гіч на га бе ла рус-

ка га гас па да ра зі мы — Зю зі і яго гас па ды ні 

За ві ру хі. Сё ле та для на вед валь ні каў пад рых-

та ва на ані ма цый ная пра гра ма-квэст. Рэ зі-

дэн цыя зна хо дзіц ца ў дзі ця чым лет ні ку, які 

ця пер за дзей ні ча ны і ў зі мо вы час. Ця пер тут 

пра цу юць не па за яў ках, як ле тась, а сіс тэм на, 

у вы зна ча ны дзень і час. На тэ ры то рыі ра ё на 

ёсць пяць аг ра ся дзіб, якія пра па ну юць на цы я-

наль ную кух ню, ся мей ны ад па чы нак, рыб ную 

лоў лю. Спа дзя ём ся, што на шы мі брэн да вы мі 

свя та мі за ці ка вяц ца і бяз ві за выя ту рыс ты.

Што ўраж вае ў Вя лі кай Бе рас та-

ві цы, дык гэ та мност ва вы яў ва вё-

рак. І па чы на ец ца гэ та зна ём ства 

ад ра зу пры ўез дзе ў га рад скі па-

сё лак. Брон за вая ва вёр ка ўзвыш-

аец ца на пры го жай кам па зі цыі 

«Дрэ ва жыц ця», што ўста ноў ле на 

ў цэнт ры. Ме та ліч ную кан струк цыю 

ў фор ме ляс но га звяр ка мож на ўба-

чыць ка ля до ма куль ту ры. Яшчэ 

ад на го — ка ля му зыч най шко лы. 

Зда лёк ві даць ва вер кі-флю ге ры на 

бу дын ках, а на ліх та рах — сцяж кі 

з той жа ва вёр кай. Больш за тое, 

у Вя лі кай Бе рас та ві цы на ват ад-
кры лі му зей ва вёр кі.

Уво гу ле ра біць ак цэнт на ва вёр-
ках-ма ну мен тах не вель мі пра віль-
на, бо не так даў но тут да лі «ква-
тэ ру» і жы во му ляс но му звяр ку. 
Яго мя нуш ка — Ру бін, ён пры быў 
з Гро дзен ка га заа пар ка і да во лі 
доб ра ад чу вае ся бе на но вым мес-
цы — пра стор най пля цоў цы ка ля 
та го са ма га му зея ва вёр кі.

— І та кі за дзі рыс ты! Да нас тут 
пры хо дзіць са бач ка, і мы хва ля ва-
лі ся, каб ён не спа ло хаў ва вёр ку, 
але атры ма ла ся як раз на ад ва рот. 
Ва вёр ка па ча ла пе рад ім уся ля-
кія акра ба тыч ныя пі ру э ты па каз-
ваць, ды так, што наш са бач ка сціх 
і толь кі па гля даў на та кое дзі ва. 
А ўво гу ле наш Ру бін да ўсіх па-
ды хо дзіць, мо жа на ват на пля чо 
ўско чыць, — рас ка за ла пра свай го 

вы ха ван ца вы ка наў ца аба вяз каў 

ды рэк та ра му зея На тал ля Тар гон-

ская.

Та кая па ва га да ва вёр кі, 

вя до ма ж, мае пад са бой гіс та рыч-

ную асно ву. Больш за 250 га доў та-

му га рад скі па сё лак атры маў маг-

дэ бург скае пра ва і быў за цвер джа-

ны яго герб — ва вёр ка з за ла той 
ка ро най. Ад куль та кая вы ява? Па 
ад ной з вер сій, у на ва кол лі рас ло 
шмат ду боў і ліп, якія ста лі пры тул-
кам для жы вёл. Па дру гой — дач ка 
ўла да ра на се ле на га пунк та Хад ке-
ві ча не чым на гад ва ла ва вёр ку: доў-
гія ры жыя ва ла сы, вост ры по зірк, 
спрыт ныя ру хі. Якая ле ген да праў-
дзі вая — не вя до ма, але ва вёр ка 
ўсё ж вяр ну ла ся на герб Вя лі кай 
Бе рас та ві цы. А ў хут кім ча се тут 

ад кры лі му зей, дзе са бра на без-
ліч экс па на таў з вы явай ляс но га 
звяр ка.

Мі ну лым ле там у му зей ным дво-
ры ку з'я віў ся ву ліч ны валь ер для 
жы вой ва вёр кі. І, па сло вах На тал лі 
Тар гон скай, ця пер у му зеі асвой-
ва юць но вы кі ру нак — ва вёр ка тэ-
ра пію, аль бо ля чэн не з да па мо гай 
гэ тых жы вёл. На вед валь ні кі мо гуць 
не толь кі па гля дзець на жва ва га 
звяр ка, але і па кар міць яго і на ват 
узяць на ру кі. Су пра цоў ні кі му зея 
за ўва жы лі ста ноў чы ўплыў ва вёр кі 
на псі ха ла гіч ны стан ча ла ве ка.

— Аказ ва ец ца, яны здоль ны да-

па маг чы ня ўпэў не ным у са бе лю-

дзям пе ра адо лець за мкнё насць і 

пе ра маг чы комп лек сы. А так тыль-

ныя зно сі ны на строй ва юць на ад-

кры ты і доб ра зыч лі вы лад, зні жа-

юць тры вож насць, эма цы я наль ную 

на пру жа насць і агрэ сію, — за ўва-

жае На тал ля.

Ва вёр ка так тры ва ла ўвай шла 

ў жыц цё га рад ско га па сёл ка, што 

на ват на груд ны знак га на ро ва га 

гра ма дзя ні на вы ка на ны з вы явай 

звяр ка. Ім, да рэ чы, уз на га ро джа ны 

адзін з са мых вя до мых мяс цо вых 

края знаў цаў, су пра цоў нік му зея 

Мі ка лай Па цэн ка. А ўво гу ле вы яву 

ва вёр кі ма юць на гер бе 32 га ра ды і 

па сёл кі ў 12 кра і нах све ту, з іх два ў 

Бе ла ру сі. Гэ та Вя лі кая Бе рас та ві ца 
і Ак цябр скі Го мель скай воб лас ці.

НО ВЫ ВЕК ТАР РАЗВІЦЦЯ
У кан цы мі ну ла га го да Бераставіцкі ра ён увай шоў у бяз ві за вую зо ну

Ан тон КУ ЛІ СЕ ВІЧ, 
стар шы ня Бе рас та віц ка га рай вы кан ка ма.

ВА ВЁР КА ТЭ РА ПІЯ 
ЗНІ МЕ СТРЭС

Для жы во га сім ва ла ра ё на ад ве дзе ны спе цы яль ны валь ер

 Ф
о т
а д

а д
зе

 на
 М
у з
е е
м 
ва

 вё
р к
і.

ВА ЛАН ЦЁ РЫ. ПЕ РА ЗА ГРУЗ КАВА ЛАН ЦЁ РЫ. ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА
«Трэ ба, каб дзе ці аказ ва лі да па мо гу прос та так, «Трэ ба, каб дзе ці аказ ва лі да па мо гу прос та так, 
а не та му, што ім за гэ та неш та бу дзе»а не та му, што ім за гэ та неш та бу дзе»

По бач з ве тэ ра нам 
пе да га гіч най пра цы 
Зі на і дай Ва сі леў най 

ШУР БАЙ.

Ва лан цё ры 
за ра бо тай.

* В. Бераставіца.


