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20 жніў ня ў Бел тэ ле ра дыё-

кам па ніі прай шло жы вое 

пра слу хоў ван не ўдзель ні каў 

на цы я наль на га ад бо ру на 

дзі ця чы між на род ны кон-

курс «Еў ра ба чан не».

Сё ле та ар га ні за та ры атры ма-

лі 44 за яў кі ад дзі ця чых ка лек ты-

ваў і юных ар тыс таў ва ўзрос це 

9—14 га доў. На суд пра фе сій на га 

жу ры, у якое ўвай шлі прад стаў ні-

кі Мі ніс тэр ства куль ту ры, ме ды я-

хол дын га, кам па зі та ры, пе да го гі 

і прад зю са ры, а так са ма бы лыя 

ўдзель ні кі дзі ця ча га «Еў ра ба-

чан ня», свае ну ма ры прад ста ві лі 

38 удзель ні каў, чые за яў кі ад па-

вя да лі ўсім умо вам кон курс на га 

па ла жэн ня.

Па вы ні ках пра слу хоў ван ня 

жу ры вы зна чы ла дзесяць удзель-

ні каў фі наль на га эта пу — у спі се 

во сем соль ных ар тыс таў, трыа і 

квар тэт (усе — дзяў ча ты) і толь-

кі ад на бе ла рус ка моў ная пес ня-

прэ тэн дэнт. Учо ра ад бы ло ся лё-

са ван не, якое вы зна чы ла чар го-

васць вы ступ лен няў фі на ліс таў. 

Вы сту паць яны бу дуць у на ступ-

ным па рад ку:

1. Елі за ве та Міс ні ка ва — «Пе-

пель ный».

2. Анас та сія Жаб ко — «Пойми 

ме ня».

3. Ма рыя Жы лі на — «Спя ва ла, 

гу ка ла, ча ка ла».

4. Ксе нія Га лец кая — «A better 

world».

5. Гурт Monkey Tops — «Посмо-

три на нас».

6. Са фія Хра ло віч — «Да вай 

тан цуй».

7. Са фія Рус та ма ва — «Скажи 

мне».

8.Гурт «Зе фір» — «Лучшие и 

пер вые».

9. Ары на Пех це ра ва — «Never 

Agaіn».

10. Ма рыя Ер ма ко ва — 

«VETRA».

Пас ля жа раб' ёў кі фі на ліс ты і іх 

ка ман ды аб мер ка ва лі да лей шае 

ўза е ма дзе ян не з ар га ні за та ра мі 

пра ек та. Гэ тыя су стрэ чы з тэ ле ві-

зій ні ка мі бу дуць пра хо дзіць рэ гу-

ляр на, бо для кож на га з дзесяці 

ўдзель ні каў рэ жы сёр Яна Шаб лы-

ка і твор чая гру па ме ды я хол дын га 

зды муць спе цы яль ную ві дэа прэ-

зен та цыю-ві зі тоў ку, якая прад ста-

віць ар тыс таў гле да чам. Сам жа 

га ла-кан цэрт прой дзе 20 ве рас ня, 

шоу па ка жуць у пра мой трнас ля цыі 

ка на лы «Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 

24», і ме на ві та на ім му зыч ныя экс-

пер ты і тэ ле гле да чы абя руць пе ра-

мож цу на цы я наль на га ад бо ру.

17-ы па лі ку між на род ны дзі ця-

чы кон курс «Еў ра ба чан не» прой-

дзе пад дэ ві зам Share the Joy 

(«Па дзя лі ся ра дас цю») у ад ным 

з най су час ней шых спар тыў ных і 

за баў ляль ных комп лек саў Поль-

шчы Arena Glіwіce 24 ліс та па да. 

Удзел у твор чым спа бор ніц тве па-

цвер дзі лі 19 кра ін, част ка з якіх 

ужо вы зна чы ла ся са сва і мі прад-

стаў ні ка мі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

На слы хуНа слы ху

ДЗЯ ВО ЧЫЯ ГА ЛА СЫ ДЛЯ «ЕЎ РА БА ЧАН НЯ»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Анд рэй упэў не ны — па 

Нё ма не ві кін гі так са ма плы-

лі. У ста ра жыт ных скан ды-

наў скіх са гах ёсць згадванне 

аб ра цэ Не мень і ран ніх па-

ся лен нях уз доўж рэ чы шча. 

Маг чы ма, гэ тыя па ся лен ні і 

ста лі па пя рэд ні ка мі го ра да-

крэ пас ці Га ра дзен. Да рэ чы 

пад час рас ко пак на тэ ры-

то рыі Ста ро га зам ка бы ла 

зной дзе на шах мат ная фі-

гу ра ХІІ ста год дзя ў фор ме 

як раз та кой лад дзі. А яшчэ 

тут зна хо дзі лі скан ды наў скі 

меч Х ста год дзя.

Так са ма Нё ман ува хо дзіў 

у склад Вя лі ка га бурш ты на-

ва га шля ху, гэ та част ка зна-

ка мі та га шля ху «з ва ра гаў 

у грэ кі», які звя заў кра і ны 

Скан ды на віі з Ві зан ты яй і 

Чор ным мо рам. Тут бы ло 

не са мае зруч нае мес ца для 

ганд лё вых экс пе ды цый, але 

не вя лі кія суд ны скан ды на-

ваў сю ды за хо дзі лі. На та кіх 

лод ках ха дзі лі ў асноў ным 

па рэ ках, бо яны лёг кія і наў-

рад ці маг лі б вы тры маць 

моц ную пры ліў ную хва лю.

— Та кой я і па ста ра ўся 

яе ства рыць — та кі мі ж ін-

стру мен та мі і з та кіх ма тэ-

ры я лаў, як і ары гі нал та го 

ча су. Та му кор пус зроб ле ны 

на хлёс там, ка лі ад на дош ка 

на клад ва ец ца на на ступ ную. 

Пад час ру ху па між суд нам і 

ва дой уз ні ка юць па вет ра ныя 

пра слой кі, якія ства ра юць 

эфект па душ кі і ні бы ўзды-

ма юць яго над ва дой. Та кія 

лод кі бы лі рэ кард сме на мі па 

хут ка сці ся род ся рэд ня веч-

ных суд наў і ўсту па лі толь-

кі фрэ га там, — рас каз вае 

Анд рэй Бла жэ віч.

На са мім кор пу се ня ма ні-

вод на га ні та ці шру бы, усё 

зроб ле на на за клёп ках, якія 

ка ва лі ся ўруч ную ў гор не і 

ўруч ную за клёп ва лі ся. Тут 

вы ка ры ста на ка ля 1300 за-

клё пак.

З ПА РУ САМ 
НЕ БЯС ПЕЧ НА

Мы ад плы ва ем ад пры ча-

ла пад гру кат вод ных ску та-

раў і пра гу лач на га ка та ра. 

Ці не ба яц ца гро дзен скія 

«скан ды на вы» кан ку рэн цыі? 

На ад ва рот, лі чыць Анд рэй. 

Ка лі ў ад ным мес цы та кая 

ста ян ка вод ных срод каў, 

лю дзі бу дуць яе на вед ваць і 

змо гуць вы браць тое, што ім 

да спа до бы — хут кас ны ску-

тар ці па воль ную лад дзю.

Мы пра цяг ва ем за да ваць 

пы тан ні. Ці ка вім ся, дзе і як 

ства ра ла ся та кая лод ка. 

Аказ ва ец ца, на ху та ры ка ля 

Грод на. Ка лі ўзнік ла ідэя, ма-

ла ды гро дзе нец па чаў з тэ о-

рыі. Ка рыс таў ся роз ны мі ма-

на гра фі я мі, ін тэр нэ там, вы-

ву чаў чар ця жы і на пра цоў кі 

тых, хто імк нуў ся ўва со біць 

гэ та ў жыц цё. По тым на ху-

та ры па ча лі гру каць ма ла ткі, 

ся ке ры, з'я ві лі ся ста пе лі пад 

кар кас лод кі. Ра бо та над 

не звы чай ным пра ек там за-

бі ра ла ўвесь воль ны час і, 

ка неш не, срод кі. Бо трэ ба 

бы ло на бы ваць драў ні ну, 

куп ляць іншыя ма тэ ры я лы. 

І так доў жы ла ся амаль два 

га ды. Яшчэ год спат рэ біў-

ся, каб зра біць усе дэ та лі, 

якія бы лі ха рак тэр ныя для 

са праўд най лад дзі.

— Мая жон ка мя не вель-

мі пад трым лі ва ла. Ка лі б не 

яна, мо жа, ні чо га і не бы ло б. 

У ін шы мо мант ха це ла ся ўсё 

кі нуць. Але яна мя не пад-

штур хоў ва ла, да па ма га лі і 

сяб ры. І іх да па мо га ў мно-

гіх вы пад ках бы ла не за мен-

ная, — лі чыць Анд рэй.

Лод ка хоць і зроб ле на па 

ўсіх ка но нах, але пры ста-

са ва ная да су час ных умоў. 

На прык лад, спа чат ку ха дзі лі 

на вёс лах, як у ста ра жыт-

ныя ча сы. Але пас ля та го, 

як су час ныя вес ля ры па на-

трудж ва лі ру кі да ма за лёў, 

па ста ві лі ма тор. Бы ва юць 

праб ле мы і з па ру сам.

Нё ман — ра ка сва воль-

ная, а ця пер яшчэ і аб мя ле-

ла. Шка да, што рач ны порт 

за пус ціў яе. Кус ты рас туць 

прос та па ся рэ дзі не рэ чы-

шча, не за шко дзі ла б па чыс-

ціць. Так са ма ўсю ды за рас лі 

кус тар ні каў на ўзбя рэж жы. 

Гэ та ня пра віль на. Бо тут усё 

па він на быць акуль ту ра на і 

пры год на для суд на ход ства. 

Вунь чай ка на ся рэ дзі не ра кі 

ста іць — па ка ле на птуш цы 

толь кі, — вы каз вае Анд рэй 

свае за ўва гі.

З ДЫП ЛО МАМ УРА ЧА 
І ЛОЦ МА НА

Трэ ба ска заць, што пра-

фе сія Анд рэя да лё кая ад 

бу даў ніц тва і суд на ход ства. 

Ён урач і пра цуе рэнт ге но-

ла гам. Праў да, зай ма ец ца 

рэ стаў ра цы яй Ся рэд ня веч-

ча ў ва ен на-гіс та рыч ным 

клу бе. Але но вае хо бі па-

чы наў з ну ля. Пры гэ тым 

ава ло даў яшчэ і на вы ка мі 

ва джэн ня суд на. Атры маў 

па свед чан не суд на ва дзі це-

ля. На лоц ма на ву чыў ся ў 

Грод не. Гру па на бра ла ся ў 

скла дзе 30 ча ла век, за год 

ву чо бу прайшлі дзве гру пы. 

Праў да, на бор ідзе ма руд на, 

бо ў Грод не суд на ход ства не 

раз ві тае, тут ня ма фло ту, а 

толь кі два па ра хо дзі кі, якія 

ка та юць па са жы раў па Нё-

ма не і Аў гус тоў скім ка на ле.

Са мым скла да ным ака-

за ла ся за рэ гіст ра ваць но-

вае вод нае суд на, афор міць 

усё юры дыч на. Хоць пе рад 

гэ тым лод ка прай шла ўсе 

вы пра ба ван ні, яе на ват «та-

пі лі», каб пра ве рыць бяс печ-

насць.

— Яна прай шла ўсе вы-

пра ба ван ні, вы трым лі вае 

2,5 то ны. Суд на са дзі ла ся на 

мель. Бы лі сур' ёз ныя ўда ры 

аб ка мя ні, і яно вы тры ма ла. 

Знеш нія дэ фек ты по тым 

вы пра ві лі. Лад дзя прай шла 

тэх ніч нае аб слу гоў ван не ў 

ін спек цыі ма ла мер ных суд-

наў. Гэ та пра цэ ду ра, як і для 

аў та ма бі ляў, што га до вая, — 

ка жа Анд рэй.

Ця пер у дзень (а лод ка 

пра цуе толь кі па вы хад ных) 

ад бы ва ец ца 5—7 па ез дак, 

кож ная з якіх доў жыц ца да 

40 хві лін. За гэ ты час лад-

дзя ў два ба кі пра хо дзіць 

га рад скую аква то рыю Ста-

ро га го ра да. Але па куль аб 

«рас кру ча нас ці» га ва рыць 

ра на, хоць бы ло ўжо ня ма ла 

і за меж ных ту рыс таў. Ня ма 

за ці каў ле нас ці і з бо ку ту-

рыс тыч ных агенц тваў. І што 

дзіў на, да не звы чай на га хо бі 

не пра яві лі ін та рэ су ка ле гі 

па ра бо це. Ва ўся кім вы пад-

ку, ні хто з іх на ста ра жыт най 

лад дзі не ка таў ся...

УЗДОЎЖ ГА РА ДЗІ ШЧА
Плы вём у бок ста ра жыт-

на га га ра дзі шча, ка ля Ста-

ро га зам ка і Ка ло жы. Ад сюль 

доб ра ві даць, як змя ніў ся за-

мак пад час рэ кан струк цыі. 

З'я ві ла ся сця на, якая акру-

жае яго на да во лі кру тым 

схі ле. Да рэ чы, ад сюль, з 

гэ та га мес ца па чаў ся го рад 

амаль 900 га доў та му.

Анд рэй уклю чае сваю 

эру ды цыю. Ма ла хто ве дае, 

ка жа ён, што тут пра во дзіў-

ся кож ны трэ ці сейм Рэ чы 

Па спа лі тай, тут прай шоў і 

апош ні, ці, як яго на зы ва-

юць, Ня мы сейм у 1793 го-

дзе, які за вяр шыў іс на ван не 

Рэ чы Па спа лі тай. І тут праз 

два га ды бы ло пад пі са на ад-

ра чэн не ка ра ля Ста ні сла ва 

Аў гус та Па ня тоў ска га.

Ця пер Ста ры за мак уз-

наў ля ец ца пад па лац ка ра ля 

Ста фа на Ба то рыя ХVІ ста-

год дзя. Хоць гіс то ры кі і спра-

ча юц ца па мно гіх пы тан нях, 

але спра ва зру шы ла ся з 

мес ца, і ра бо ты ак тыў на вя-

дуц ца.

На ад лег лас ці ад за мчы-

шча, так са ма на схі ле, доб-

ра ві даць жам чу жы ну рэ-

гіё  на — Ка лож скую царк ву 

ХІІ ста год дзя. І што ці ка ва, 

аказ ва ец ца, яна па бу да ва-

на не ў ме жах уз моц не на га 

па се лі шча, а знач на да лей, 

што вель мі не ты по ва для 

тых ча соў. Ёсць вер сія, што 

тут не ка лі бы ло па ган скае 

ка пі шча. І вось пе ра ся лен-

цы-хрыс ці я не бу ду юць на 

гэ тым мес цы царк ву, каб 

па зба віць мяс цо вае на сель-

ніц тва аль тэр на ты вы.

Ад ным з ар гу мен таў на-

конт ка пі шча з'яў ля ец ца 

вя ліз ны ва лун з гра ні ту, 

які тут зной дзе ны пры зем-

ля ных ра бо тах. Ця пер ён 

уста ноў ле ны ка ля Ка ло жы 

ў го нар Да вы да Га ра дзен-

ска га — пал ка вод ца ВКЛ і 

ка мен дан та зам ка.

Сла вя нам і скан ды на вам 

бы ло ха рак тэр на па кла нен-

не вя лі кім ва лу нам. І та кія 

з ка пі шчаў мож на су стрэць 

у мно гіх кут ках Бе ла ру сі. 

Куль та вы сім вал мае і лад-

дзя. Яе наз ва «Ін герт» азна-

чае «за хоў ва е мая ба гі няй».

— На па чат ку я ра біў 

лад дзю як гіс та рыч ны аб'-

ект, мне ха це ла ся пры-

маць удзел у фес ты ва лях 

і рэ кан струк цы ях, — ка жа 

Анд рэй. — Але по тым уз нік 

но вы пра ект — гіс то ры ка-

ту рыс тыч ны, каб пры ва біць 

ту рыс таў. Так мы па ча лі 

рэа лі зоў ваць ідэю вод на га 

па да рож жа з апо ве дам пра 

ці ка выя фак ты ран ня га Ся-

рэд ня веч ча.

На гэ тым мы раз ві та лі ся 

з апан та ным гро дзен цам. 

Абы шло ся ці ка вае па да рож-

жа не до ра га — па 8 руб лёў 

з да рос лых і 5 руб лёў з дзя-

цей. Гэ та кошт доб рай ка вы 

ў га рад ской ка вяр ні. За тое 

ўра жан ні за ста нуц ца знач-

на даў жэй. А сён ня мно гія 

іх шу ка юць. І доб ра, што 

зна хо дзяц ца ама та ры, якія 

здоль ны пра па на ваць та кі 

ка рыс ны ад па чы нак.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Лад дзя Нёмана...Лад дзя Нёмана...
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