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СеляДзец  
Сельскi  Дзённiк -  часопiс для  для моладзi

Беларусь Падарожжа Вёска

Шок! Што беларускі 
агратурызм робіць з 
людзьмі? Расказ 
ахвяры.

Ст. 5 - 7.

У Беларусі адкрылась афіцыйная 
кропка па пікап-мастэрынгу!
па пікапу 

Якія жахі хаваюцца за сценамі 
гэтай хаты? Пакаянне гаспадара.

Ст. 8 - 9.

I шмат чаго iншага.. .

Ст. 3 - 4.



CеляДзец

2

      Дорогие читатели! Это издание - необычное для ФМО. Прежде всего необычна сама тема 
- отдых в белорусской деревне. Ведь на факультете учатся будущие дипломаты, менеджеры 
в сфере международного туризма и т.п. В некотором смысле амбициозные снобы, а наша де-
ревня ассоциируется с чем-то «колхозным» и допотопным. Но это на первый взгляд. Бело-
русская деревня - это наши традиции, уникальные знания, красота и умиротворение, вкус на-
стоящей еды, открытость и душевность наших людей. Это то, что может быть интересно всем 
- и белорусам, и иностранцам. И мы хотим при помощи «Селядца»  донести эту идею до всех.
    Это издание - проект ФМО и филиала кафедры международного туризма на базе БОО «Отдых в 
деревне». Это неформальный, оригинальный и потому интересный журнал с необычным стилем и 
подачей материала. «Селядзец» сотворён молодыми студентами. Это - их взгляд, их отношение. Со-
единив несоединимое - деревню и амбициозную студенческую элиту нашей страны, мы хотели сло-
мать стереотипы и сформировать новый взгляд на белорусскую деревню. Надеемся - получится. 
 Желаем изданию долгой жизни и много читателей!

Валерыя Анатольеўна Кліцунова – шэф-рэдактар “Селядца”, 
Леанід Міхайлавіч Гайдукевіч – рэдактар-кансультант

______________________________________________________________________________
І яшчэ трошачкі…
    Вітаю цябе, шаноўны чытач! Я - той сама чалавек, у чый адрас будуць ляцець ад цябе кпіны, здзекі, 
абразы, недарэчныя каментарыі і шмат іншай поскудзі і брыдкасці. Так-так, маеш рацыю: я – галоўны рэ-
дактар “Селядца”. Рады бачыць твае зрэнкі, што мітусяцца па гэтах радках: мажліва, ты ўжо зацікавіўся 
нашым часопісам, ці гэта толькі мае быць, але я загадзя спадзяюся на доўгае супрацоўніцтва з табой. 
    Бо дзеля цябе пісаліся тыя артыкулы, што ты збіраешся, ці як мінімум збіраўся прачытаць. І пісаліся 
яны як мага больш нефармальна, каб не выносіць табе мозг акадэмічнай карэктнасцю. Я нават скажу 
больш: нашы артыкулы настолькі нефармальныя, што табе будзе здавацца, чытач, што нехта гутарыць 
з табой. Асабліва (курсіў ў дужках) будзе мэтанакіравана збіваць цябе з панталыку. “Хто ўпіхнуў 
сюды гэтую бязглуздзіцу?” – усклікнеш ты, закрыеш часопіс і так і не даведаешся, што гэта быў…Се-
лядзец. Наш Селядзец вельмі дапытлівы, няўрымслівы і заўжды жадае ўставіць пяць капеек. І наша 
рэдакцыя не можа яму забараняць, бо пры падпісанні кантракта на выкарыстанне яго “цела” у якасці 
нашага лого, Селядзец таксама незаўважна для ўсіх напісаў каментарый пра “каментарыі” і быў такі.
    Усё, на сёння хопіць самавыяўленняў. Дадамо трошкі ўрачыстасці: прашу трываць і 
мілаваць – часопіс “Селядзец” афіцыяльна адкрыты! У добры шлях, чытач! І Селядзец.

Галоўны рэдактар – Цімур Ходзін

СеляДзец  

Гайдукевіч Леанід Міхайлавіч Кліцунова Валерыя Анатольеўна Ходзін Цімур Аляксандравіч
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…Ішоў пяты курс майго навучання 
на ФМА. У аўторак другой парай нам 
ставяць дысцыпліну “Маркетынг, рэ-
клама і PR у турызме”, які будзе вы-
кладаць … Кліцунова В.А. Таму факту 
я вельмі ўзрадваўся. “Дзякуй Богу! На-
рэшце я пазнаёмлюся з ёй!” – падумаў я. 
     Чаму я так прагнуў знаёмства са спа-
дарыняй В.А.? Не, я не быў таемна за-
каханы ў яе (вось халера, а чытач ма-

быць ужо адчуў сябе як на кінапраглядзе 
саплівай меладрамы), але пэўныя 
пачуцці былі. Не да яе асабіста (да не 
пакрыўдзіцца В.А.=), а да таго, чым яна 
займаецца. Я ведаў, што В.А. – “маці” бе-
ларускага агратурызму. Адпаведна, яго-
нае буйное развіццё ў апошнія гады – на 
99,9% яе заслуга. Ужо тады я адчуваў 
бязмерную павагу да Кліцуновай, 
быў, так бы мовіць, яе фанатам.   
     Таму, як шматлікія дзевачкі прагнуць 
асабіста пазнаёміцца з якім-небудзь 
Цілям Швайгерам, я жадаў знаёмства з 
В.А. Апрача таго, на той момант, шчы-
ра кажучы, я не меў паўнавартаснага 
ўяўлення наконт таго, ШТО ТАКОЕ 
БЕЛАРУСКІ АГРАТУРЫЗМ. Я, напры-
клад, не разумеў, што можа быць пры-

вабнага ў нейкай вёсцы: “калхознікаў” і ў 
Мінску хапае, навошта кудысьці ехаць, 
каб на іх паглядзець, ды яшчэ плаціць за 
гэта? Таму ледзь не ў першы дзень майго 
“знаёмства” з Кліцуновай я запытаў яе, 
наколькі рэальна пабачыць прыгажосці 
вёскі на ўласныя вочы. В.А. 
прапанавала наступнае: выступіць у
якасці члена журы на 
нейкім конкурсе. Ка-
нешне, я згадзіўся! Бо 
атрымаў рэальную 
магчымасць задар-
ма аб’ехаць ля дзя-
сятка аграсядзібаў. 
      І вось, пабачыўшы гэты дзясятак сядзіб, 
я магу з упэўненасцю сказаць: 
БЕЛАРУСКАЯ ВЁСКА МОЖА 
ВАБІЦЬ! Чым? Прыродай? Ёй таксама, 
хаця прыгожыя фоткі краявідаў можна 
і ў сеціве паглядзець. А вось пра 
гасціннасць і ветлівасць, уласцівыя ўсім 
гаспадарам, што я напаткаў, пра душу, якую 
яны ўклалі ў свой “бізнес”, пра ежу, якую 
яны з ахвотай гатуюць сваім гасцям 
аніводная фотка не скажа. 

2. Ціль Швайгер

1. Мікалай Ханін

“Апантаны агратурызмам”  
  або як я стаў “калхознікам”
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Менавіта гэтым наш агратурызм і вабіць! 
     На мой погляд, сапраўдны рай наступіць 
тады на зямлі (вось гэта паварот), калі 
кожны чалавек будзе займацца сваёй улю-
блёнай справай. Дык вось, кавалачак раю
можна пабачыць ужо сёння: агратурызм 
дазволіў людзям зарабляць тым, ад чаго 

яны самі атрымліваюць неверагодную 
асалоду. Людзі “знайшлі” гэты бізнес, 

3. Кліцунова Валерыя Анатольеўна

а бізнес “знайшоў” іх – сапраўдная ідылія.
   Што я жадаю сказаць гэтым 
артыкулам: дзеля інтарэсу, спадарства, 
наведайце хоць раз у жыцці аграсядзібу. 
Не катэдж, які прапануе прастору для 
п’янкі-пагулянкі, не летні домік ля возера, а 
тыповую беларускую аграсядзібу, накшталт

“Каля Нёмана”, “На Зарэчнай вуліцы”, 
“Вясёлая хата”, “Мазычы”, “Павлінава” і 
інш. Я ўпэўнены, што ўражанні, якія 
застануцца ў вас пасля іх наведвання, 
падштурхнуць і вас, як сёння мяне, да 
напісання оды нашаму агратурызму. А 
далей – хто ведае – можа нехта з вас таксама 
стане “апантаным агратурызмам”?..
     
   P.S. Адзіны мінус агратурызму – мож-
на хутка спіцца. Асцярожней, калі ласка. 

Паводле мемуараў 
Мікалая Ханіна, 5 курс, МТ
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Напэўна кожны з нас захапляўся тым, 
як знаёміліся ў маладосці нашы бабулі з 
дзядулямі. Здавалася б, нашы продкі не мелі 
інтэрнэта, не было ў іх столькі магчымас-
цей, каб вучыцца ў сталічным універсітэце 
ці вандраваць па ўсім свеце. Часцей за ўсе 
яны на працягу сваяго жыцця жылі ў 
одной вёсцы ці горадзе, вучыліся і 
працавалі ў мясцовых установах, ездзілі 
да сваякоў у суседнюю вёску. Нягледзячы 
на гэта, яны хутка сустрэлі 
сваіх любых і 
пражылі з імі доўга 
і, у большасці сваёй, 
шчасліва. У чым жа 
іх сакрэт? Можа ад 
сучаснага вялікага 
выбару адны
“нязручнасці”?                  
     Канешне, я не раскрыю
экзістэнцыяльныя таямніцы адносін 
нашых продкаў (хутчэй рабі разумны 
выгляд, калі лянота гугліць, чытач!), але, 
як мінімум, падзялюся з вамі ўражаннямі 
наконт аднаго з традыцыйных 
беларускіх абрадаў знаёмства, які быў у 
модзе напрацягу некалькіх стагоддзяў. 
Завецца ен “Жаніцьба Цярэшкі”. Калі вы 
цікавіцеся беларускай культурай (“пффф, 
жиза, о чём базар”, - (с) чытач.), то напэўна 
ведаеце, что гэты
 абрад – прэтэндэнт 
на пападанне ў спіс 
г і с т о р ы к а -
к у л ь т у р н ы х 
каштоўнасцей 
Ю Н Е С К А . 
Менавіта таму, калі 
на канферэнцыі, 
прысвечанай 
агратурызму

(23 лістапада ў гатэлі “Пекін”),   Вольга 
Маханенка з аграсядзібы “Люкжына” 
запрасіла мяне і маіх аднагрупнікаў да 
сябе на Лепельшчыну, каб стаць 
удзельнікамі гэтай гульні, я пагадзілася, 
бо жадала пабачыць гэта на свае вочы. 
      Прыехаўшы, мы – 2 дзяўчыны і 4 хлоп-
цы – пераапрануліся ў традыцыйныя 
беларускія нарады і пачалі развучваць 
беларускія песні і танцы. Варта адзначыць, 
што пра абрад да таго часу я ведала толькі 
самае галоўнае: народная гульня, дзе 
хтосьці кагосьці жэніць – на гэтым усе. Але, 

1. Марыя Відзевіч, аўтарка артыкула

2. Вольга Маханенка, 
гаспадыня СФГ «Люкжына»

Як знайсці каханага ці 
каханку: парады продкаў
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прыняўшы ў гэтым удзел, я зразумела, што 
ўсё куды больш займальна і цікава (фух, 
а то мы тут з чытачом ужо паспелі 
расчаравацца ў беларускіх абрадах). 
Вольга, гаспадыня аграсядзібы, расказала 
нам, што гэты абрад традыцыйна 
праводзіўся напачатку студзе-
ня і больш 
у л а с ц і в ы 
д л я 
ж ы х а р о ў 
паўночнай 
Б е л а р у с і . 
На гэтым 
свяце дзеўкі 
і хлопцы 
маглі на 
іншых па-
глядзець і 
сябе пака-
заць. Пад 

ч а с 
г у л ь н і 

3. Сялянска-фермерская гаспдарака «Люкжына»
іх жартоўна жанілі, а ўвесь гэты працэс 
суправаджалі песні, танцы і маленькія 
гульні (што-што, а тут ў моладзі была маг-
чымасць нацалавацца). (Мне здаецца, ці ты 
ўжо намеціў планы на наступную зіму, м?)
        Менавіта мы на гэтым свяце гулялі

ў бясконцую 
к о л ь к а с ц ь 
гульняў. Для 
разагрэву былі 
фанты, дзе мы 
выконвалі роз-
ныя заданні: 
ад спеваў і чы-
тання вершаў 
да спачат-
ку сціплых 
п а ц а л у н к а ў. 
Адна з са-
мых адметных 
гульняў свя-
та заключала-
ся ў тым, што 4. Шчаслівыя дзяўчаты ў прадчуванні смачных страў і 

пацалункаў
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хлапцоў і дзяўчат садзілі на ўслон спінамі 
адно да аднаго, і яны па камандзе павінны 
былі павярнуць галовы ў адзін бок. У тым 
выпадку, калі ў іх гэта атрымоўвалася
– парачка цалавалася і саступала мес-

ца наступным. Усе гульні чаргаваліся 
з жартоўнымі песнямі, прыказкамі ды
прымаўкамі, вясёлымі танцамі. Кончы-

5. Тая самая адметная гульня
лася “жаніцьба” класічным застоллем, 
разам з бясконцымі песнямі і пляскамі.
     Адным словам, у гэтым свяце – усё ве-
сялосць: ніякіх страт, адны перавагі (калі 
вы, канешне, не таемна ад жонкі/мужа 
паехалі заляцацца да гарных дзяўчат ці 
хлопцаў). І хоць зараз моладзь лічыць
сябе “too cool”, каб удзельнічаць у нейкіх 
там абрадах, скажу я вам, як на духу: нашы 
продкі ведалі, як арганізаваць крутую 
вечарыну.

  Таму запрашаем і вас у наступ-
ным годзе “ажаніцца” па-беларуску! 

Ужо “замужняя”   
Марыя Відзевіч, 5 курс, МТ

6. «Ну наканец-та застолле!»
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Приезжая на отдых в агроусадьбу, мы 
чаще всего ожидаем получить «стан-
дартный» комплект услуг: свежий 
воздух (здаецца, толькі ў агратурыз-
ме “воздух” разглядаецца як паслуга), 
бесподобный пейзаж, бань-
ку, вкуснейшую домашнюю 
стряпню… Тем не менее, вла-
дельцы агроусадеб на этом 
не останавливаются и пред-
лагают все новые и все бо-
лее креативные виды услуг.

          

В частности, усадьба «Пчелиный хутор» 
Россонского района Витебской области, 
несмотря на свой простой внешний 
вид, таит в себе много 
ужасов                                                                                                     интересностей. 

Одна из наиболее 
впечатляющих ус-
луг усадьбы – апи-
терапия, или, как 
говорят в простона-
родии - сон на ульях. 
     Для процедур используется кон-

струкция в виде 
домика, состоя-
щая из ульев и рас-
положенной над 
ними лежанки. Та-
ким образом чело-
век располагается 
в непосредствен-
ной близости от 
пчел, вдыхает за-
пахи, чувствует 
их вибрации, слы-
шит жужжание, 
что и оказывает 
п о л ож и т е л ь н ы й 
эффект на его са-

Апитерапия 
или чем 
удивить 
современного 
человека?

 Агроусадьба «Пчелиный хутор»
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мочувствие и здоровье. 
   При этом в непосредственный кон-
такт с пчелами человек не вступает, 
то есть возможность укусов во вре-
мя сеанса апитерапии исключена. 
  Для принятия данного вида процедур 
не обязательно иметь какие-либо 
заболе-

вания: «пчелиный сон» подой-
дёт и для простой релаксации.
   По мнению владельца усадь-
бы Александра Жука, данный 
вид услуг пока недостаточ-
но популярен среди жителей 
Беларуси, однако, прини-

Одна из вариаций внешнего вида «лечебной избы
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мая во внимание украинский опыт, в 
ближайшие годы можно ожидать рост 
спроса на апитерапию. Пока же основ-
ными желающими попробовать сон на 
ульях являются приезжие из Москвы 
и Санкт-Петербурга, а вот белорусов 

больше интересует процесс производ-
ства меда и других продуктов 
пчеловодства (тыповыя памяркоўныя). 
Ведь в усадьбе «Пчелиный хутор» 
можно узнать все о пчелах, увидеть их 
в жизни, получить массу полезной 
информации и приятных впечатлений. 
В будущем Александр планирует 
проведение экскурсий, в которых 
гости сами смогут «добывать» мед из 
домашних ульев.
    Стоит отметить, что помимо «Пче-
линого хутора» апитерапию в Белару-
си из агроусадеб предлагает «Припят-
ский плёс» в д. Лаховка, Лунинецкого 
р-на Брестской области. Кроме того, се-
годня десятки белорусских агроусадеб 
проводят подготовительные работы по 
предоставлению туристам такого ори-
гинального для Беларуси вида услуг.
    
  Ну что, решились испробовать сон на 
ульях? Агроусадьбы Беларуси ждут 
Вас!

Юлия Лосицкая, 5 курс, МТ

Автор статьи
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          Сябры, штогод у нас з вамі звычайна з 
365 дзён толькі 32% - ратавальнікі нашага 
шчасця: Субота, Нядзеля і афіцыйныя Свя-
ты.  Давайце правядзем іх з карысцю? Я пра-
паную вам сабраць неабходны мінімум рэчаў, 
неабходны максімум сяброў – і адправіцца 
ў бюджэтную вандроўку па роднай краіне 
літаральна на 2 выходных! Напрыклад я ўжо 
так і зрабіў, пра што жадаю вам распавесці.
       У  гэты  раз  мы  ўзялі кірунак на 
Віцебшчыну,  а дакладна – на г. Глыбокае 
(160 км ад Мінска, 180 км – ад Віцебска). 
На чыгуначным вакзале гэтага невялічкага 
горада нас сустрэлі гаспадары сядзібы 
«Спальвіс» - Галіна Ніфанаўна і яе муж, з 
якімі мы загадзя дамовіліся аб прыездзе. 
Ад вакзала сядзіба знаходзіцца зусім 
недалёка: 10 хвілін павольнага шпацыру, у 
прыватным сектары. Нас пасялілі ў самым 
танным нумары (на то і быў разлік, мой 
скептычны чытач), правялі экскурсію па 
ўсяму дому, пасля 

чаго мы адразу аблюбавалі кухню.   
           Пад час начной вячэры (да прабачаць нас 
дыетолагі), гаспадыня прапанавала пача-
ставацца дамашнім віном, але пасля доўгай 
дарогі мы і без віна былі нібыта верталёт. 

Дэлікатна адмовіўшыся, мы выпілі. 
Гарбаты. І адправіліся салодка спаць у свой 
пакой.
     Зранку, бадзёрыя, пачалі разглядаць ха-
ромы ды пытаць гаспадыню пра жыццё-
быццё. Галіна Ніфанаўна распавяла нам, 
што іх сядзіба – адна з першых у Глыбокім, 
якая пачала прымаць турыстаў. У 2006 год-
зе, распачаўшы свой бізнес як ІП, сям’я 
вырашыла далучыцца да «агратурыстыч-
нага руху»: год афармляла дакументы, але 
такі стала членам агратурыстычнай тусы. 
Сёння ў ва ўладанні гаспадароў – 2 двух-
павярховых дома і сад. У адным доме на 
першым паверсе жывуць самі гаспада-
ры, астатняе – здаюць для гасцей. Галіна 
Ніфанаўна адзначае, што турыстаў у яе 1. Галіна Ніфанаўна, гаспадыня аграсядзібы “Спальвіс”

Глыбокае і

2. Танны пакойчык “Спальвіса”

Паставы

Ооо, сябры мае, рады вітаць вас на адной з апошніх старонак нашага кароценькага і 
мозговыносящего                                                                                                                                                                                                                     займальнага часопіса. Калі вы дачыталі (а хутчэй за ўсё - 
дагарталі) да гэтай рубрыкі, то далей можаце саркастычна пазяхнуць, 
фанабэрыста падняць бровы і пайсці займацца сваімі с…сстаяць! Чытачу толькі дай 
магчымасць. Ты што, чалавеча, дарма страціў 10 хвілін на самагвалтоўнае 
ўчытванне, хаця і дыяганальнае, ў папярэднія радкі? Давай, дачытай да канца, не 
будзь анучай! Тым больш, што я маю для цябе нешта файнае… Дарэчы, як ты 
ставішся да бюджэтных вандровак?

Вандрабю
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спыняецца няшмат, а большасць гасцей – 
камандзіраваныя шчасліўчыкі. І гэта пры 
ўліку таго, што сядзіба Галіны - адна з самых 
разрэкламаваных у Глыбокім. На пытан-
не, чаму «Спальвіс» абмяжоўваецца толькі 
пражываннем і невялічкімі гасціннымі 
пачастункамі, а не пашырае спектр паслуг, 

Галіна Ніфанаўна адказвае, што сёння мае 
асноўную працу, не звязаную з агратурыз-
мам, на якую прыходзіцца большая частка 
яе часу. Але, намякае наша суразмоўніца, 
пенсія вось-вось пагрукае ў дзверы, а 
там глядзіш – і рукі дойдуць да стварэн-
ня буйнога агратурыстычнага комплек-
са! (Якія ў цябе прыгожыя зубкі, чытач! 
Давай, зрабі гэтую іранічную ўсмешку 
яшчэ раз). Пры чым ідэйны і рэсурсны 

патэнцыял – у наяўнасці: у бліжэйшай 
перспектыве сям’я плануе навесці 
парадак на верандзе і стварыць там 

маленькі сямейны этнаграфічны музей. 
    Нарэшце мы наеліся, нагаварыліся – і 
рушылі на вакзал: сёння субота, а значыцца 
нас чакаюць Паставы і Камаі. Па прыезду 
на чыгуначную станцыю горада Паставы, 
раю бадзёра прайсці 200-250 м. да 
аўтавакзала і чым раней адтуль дабрацца 
да Камай. Так вы паспееце папрысутнічаць 
на службе ў галоўнай выбітнасці гэтай 
вёскі - Касцёле Святога Яна Хрысціцеля. 
Храм быў узведзены ў абарончым стылі ў 
1606 годзе і ні разу не прыпыняў сваю 
рэлігійную  дзейнасць.
       

Па прыезду ў Камаі ў вас будзе багата 
вольнага часу: аўтобусы да Паставаў ход-
зяць даволі часта. Але на мой капыл, Камаі 

можна аглядзець і прайсці 
ўздоўж і ўпоперак 
за 2 гадзіны. 
Пашпацыраваўшы 
тут ад душы, вяр-

тайцеся ў Паставы. 
У гэтым цудным 

горадзе 
Заходняй Беларусі 
амаль усе галоўныя 
выбітнасці – на 
галоўнай плошчы, 

вакол Ільіча. 
Там жа знаходзіцца 
п а с т а ў с к і 
краязнаўскі му-

4. Знешні выгляд “Спальвіса”

5. Касцёл св. Іаана  Хрысціцеля, Камаі

6. Крыж 15-18 ст. ля  Камайскага касцёла, у парку 
Браніслава Руткоўскага - знакамітага польскага 
кампазітара
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3. Кухня “Спальвіса”
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зей. Зусім нядаўна ў ім была абнаўлена і 
пашырана экспазіцыя. У дадатак да таго, 
цяпер экскурсантам у музеі паказваюць 

кккііінннааанннааарррыыыссс   «««ПППааассстттааавввыыы   нннааапппааачччаааттткккууу   222000   ссстттааагггоооддд---
дддзззяяя»»». Наша каманда, нажаль, была ў 
Паста-

7. Прыгожыя бытавыя аздабленні з пластыкавых 
бутэлек, Камаі

вах у святочны дзень, таму ў музеі нас ніхто 
не чакаў. Спадзяюся, вам пашанцуе больш! 
    Акрамя шпацыру па плошчы, раю 
завітаць у глухія закуткі: там такса-
ма можна пабачыць шмат чаго файнага.
      Увечары, ў  залежнасці  ад  часу ёсць 
некалькі варыяцый, як вярнуцца ў 
Глыбокае. Але паколькі цэнтр горада 
знаходзіцца далёка ад вакзалаў 
(чыгуначнага і аўтобуснага, з якога, 
дарэчы, да Глыбокага амаль нічога не 
ходзіць), то раю загадзя рушыць у іх бок (за 
40-50 хвілін), ці сесці на аўтобусы №2 ці 
№2Т, якія едуць ад галоўнай Пастаўскай 

плошчы да «вакзальнага» раёну. Але не 
спадзявайцеся на расклад руху гэтага га-
радскога грамадскага транспарта. Ход-
зячы раз на паў гадзіны ці радзей, нека-
торыя кіроўцы бусаў лічаць, што гэтага 
часам зашмат і ўвогуле не выходзяць 

8. Польскія могілкі 1920-ых, Камаі

9. Пастаўскі Ленін. Адзін з нешматлікіх 
беларускіх Ленінаў, які глядзіць не ў адкрыты бок 
плошчы, а амаль у вокны раённай адміністрацыі

10. Тая самая пастаўская забудова. Былы дом 
рамеснікаў (правее) і жылая пабудова, Паставы

11. Панарамны краявід цэнтра Паставаў з боку 
гарадскога парку. Злева вызірае сіні купал царквы 
св. Мікалая(1894 г.), зправа - касцёл св. Антонія 
Падуанскага (1900-1903 г.)
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на рэйс (паверце ахвярам гэтай драмы).
  

Зранку наступнага дня мы выходзім 
на разведку ў сам горад Глыбокае.
    
15. Панарамны краявід Глубокага з-пад 
купала сабора раства Багародзіцы. Пад-
няцца сюды, дарэчы, як і супсіцца ў мясцо-
вую крыпту,  вы зможаце толькі ў складзе 
экскурсіі. Для гэтага яе можна дачакацца 
і ціхай сапай у яе ўпісацца. Але паколькі 
Беларусь – пакуль краіна не надта туры-
стычная, то часам можна і не дачакацца…)

  1 7 . Іосіф 
Корсак – 
выбітны дзе-
яч не толькі 
Гл ы б о к а г а , 
але і ўсяго 
былога ВКЛ. 
Пры ім у 
Глыбокім быў 
пабудаваны 
кармелітскі 
кляштар (сён-
ня – сабор рас-
тва Багародзіцы) і манастыр у Беразвеччы. 
Іосіфам Корсакам праводзілася палітыка 

развіцця Глыбокага ў ва ўсіх сферах жыц-
ця горада. Пра яго дасягненні можна рас-
павядаць шмат, бо нават з нагоды сваёй 
справавітасці і як выніка – недахопу часу, 
Корсак не абзавёўся ні жонкай, ні дзяцьмі. 
Таму каб даведацца падрабязней пра жыц-

12. Прыгожае нацыянальнае графіці, Паставы

13. Сабор раства Багародзіцы 
 (1639—54 гг.  1735 г.  1885 г.1944 

г.), Глыбокае

14. Глыбоцкі Траецкі касцёл 
(1764—82 гг.,   1902—08 гг.)

15. Панарамны краявід Глубокага 
 з-пад купала сабора раства Багародзіцы

14

16. А ў самім саборы можна пабачыць чыста 
рэлігіёзны...праклён
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цё гэтай вядо-
май і выбітнай 
асобы, а такса-
ма пашырыць 
свае веды 
ў гісторыі 
Гл ы б о ч ч ы -
ны ўвогуле, 
раю наве-
даць мясцо-
вы глыбоцкі 
кр аязнаў чы 
музей. Тут 
вам правя-
дуць цікавую 
экскурсію па 5-ці невялікіх экспазіцыйнах 
залах (неўзабаве адкроюцца яшчэ два), 
але, каб гэтую экскурсію атрымаць, трэба 

загадзя патэле-
фанаваць у музей 
і паведаміць пра 
дакладны час ва-
шага наведвання 
музея (гэта 
Беларусь,
дзетка).                                   
              

18.
  Дзень беларускага 

пісьменства 
ў Глыбокім святка-
ваўся ў 2012 годзе. 

У горадзе з’явілася шмат новых атракцый 
і скульптур. Адна з іх – вось гэта 

цудная кніга, якая акрамя прыцяг-
нення ўвагі яшчэ стала “падпрацоўваць” 
у якасці сувеніра. Як бачна, да “дня” 
папярэднія словы “пайшлі па руках”, 
але гэта не дазволіла мне забраць дамоў 
хаця і прышпільны атрыбут. Таму я 
задаволіўся звычайным “фота на памяць”.
    20. Памятаеце, я ўзгадваў Беразвецкі
манастыр падчас апісання Корсака? Дык 
вось у гэтага манастыра вельмі цяжкі лёс. 
Мураваны манастырскі комплекс, пабу-
даваны ў 1763, менш чым праз стагод-

дзе пачаў некалькі разоў запар змяняць 
канфесіянальную прыналежнасць, а пас-
ля 1939 і значэнне.
 З 1945 года 
Беразвецкі
манастырскі 
комплекс становіцца 
турмой. Сёння 
ля ўваходу на КПП
стаіць бюст 
Дзяржынскага, 
выгляд якога 
тут яшчэ больш 
жудасны, чым 
уражанне ад
гразных, белых, ціхіх муроў былога 
манастыра.
              21. Сёння ў Глыбокім кожны першы га-
нарыцца тым, што іх горад атаясамліваюць 
з вялікім казачнікам. І, мабыць, толькі 
лянівы не гутарыць са сваімі калегамі 
наконт таго факта, што ў Глубокім знайшлі 
магілу Мюнхгаўзена. Ці казкі?...
      22. Чаму вішня? Бо менавіта ў Глыбокім 
у ліпені 2013 г. прайшоў першы беларускі 
“Вішнёвы фэст”. Прайшло не шмат часу, 
каб назваць гэты фэст рэгулярным, але як 
мінімум плануецца
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   17. Іосіф Корсак, “алея 
знакамітых землякоў”, Глыбокае

18. Кніга да дня беларускага 
пісьменства, Глыбокае 20. Дзяржынскі ля ўвахода ў 

Беразвецкую турму, Глыбокае

19. Калона ў гонар 
Канстытуцыі 3 траўня 1791 года, Глыбокае
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яго правядзенне і сёлета. Арганізатары 
фэста намагаюцца задаволіць патрэ-
ба ўсіх, не выдзяляючы пэўную мэ-
тавую аудыторыю (акрамя, канешне,
тых, у каго алергія на вішанькі).
  Аглядзеўшы столькі выбітнасцяў, 
нахадзіўшы столькі кіламетраў, 
вольны час нашай каманды амаль 
скончыўся. Ускінуўшы наплечнікі на 
спіну мы пашкандыбалі ў бок вакзала. 
    Ну а змест і бюджэт на чалавека ў
нашай пеша-чыгуначна-аўтобуснай 
вандроўкі такі:
      1) Дзень 0 (пятніца): пераезд Мінск 
– Глубокае (34.500 руб.) !!Рыхтуйце-
ся большую частку паездкі стаяць!!
a. Мінск – Маладзечна: электрычка 
17:55 – 19:18 (ёсць на іншы час) - 19.000 руб.
b. Маладзечна – Глыбокае: дызель 20:13 
– 23:06 (няма на іншы час) – 15.500 руб.
      2) Дзень 1 (субота): Камаі, 

Паставы (41.200 руб.)
a. Глыбокае – Паставы: дызель 11:47 
– 13:05 (няма на іншы час) – 7.300 руб.

b. Паставы – Камаі: мінібус 13:25 
– 13:50 (ёсць на іншы час) - 13.300 руб.
c. Камаі – Паставы: мінібус 15:30 – 
16:00 (ёсць на іншы час) – 13.300 руб.
d. Паставы – Глыбокае: плацкарт 21:54 
– 23:44 (няма на іншы час) – 28.900 руб.
       3) Дзень 2 (нядзеля): Глыбо-
кае; Глыбокае – Мінск (106.000 руб)
a. Музей у Глыбокім – 50.000 
руб(на ўсіх + 6.000 руб за кожнага)
b. Глыбокае – Мінск: плацкарт 23:54 
– 06:26 (няма на іншы час) - 50.000 руб.
   + аграсядзіба = 100.000 руб (з чал/
ноч., пры min. 2) = 200.000 руб.

  

Без уліку ежы, такім чынам – 381.700 руб. 
(23,9 €).

Ну што, па кіншэні? Тады дзейнічай!

Цімур Ходзін,  
 3 курс, МТ

22. Помнік вішне. ням-ням.
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21. Скульптура Барона Мюнхгаўзена
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Сельский, деревенский, агротуризм… в послед-
ние время становится все больше ценителей 
такого отдыха. И действительно, кто из нас 
откажется выехать солнечным днем с друзья-
ми на пикник, попариться в бане, насладиться 
бабушкиной стряпней по старинным рецеп-
там, или попробовать настоящий медовухи? 
    Для каждого человека каникулы в дерев-
не – это нечто своё…Но какой же тогда об-
лик у сельского отдыха? Наших студентов 
этот вопрос настолько заинтересовал, что 
они не остановились на простом любопыт-
стве, а провели опрос, причем не только 
среди однокурсников, но и среди препода-
вателей и обычных прохожих. Опрошен-
ным был задан всего один простой вопрос: 
«Что для Вас отдых в деревне?». Всего более 
15 человек приняли участие в нашем опросе.

     Юлия, студентка: «Для меня отдых в де-
ревне это, в первую очередь, теплые вос-
поминания о детстве и всегда очень силь-
ный контраст с всегда спешащим городом: 
в деревне есть возможность забыть обо 
всем и просто наслаждаться природой».

    Максим, 29 лет: «Деревня – это род-
ной дом, семья, растопленная печ-
ка, сбор ягод. В Беларуси так мно-

го красивых мест, где можно приятно
проводить время в гармонии с природой». 

     Наталья, психолог: «Отдых в дерев-
не…первое, что приходит в голову – это 
парное молоко, много деревьев, хочет-
ся утром встать, выпить этого моло-
ка и полежать на солнышке под деревом».

        Валентина, 65 лет: «Деревня – это чи-
стый воздух, лес, грибы, ягоды…Я всегда 
стараюсь больше времени проводить в де-
ревне, где есть лес, озеро, речка, вокруг ти-
шина и люди более доброжелательные».
      Стоит отметить, что были опрошены люди 
разных возрастов и профессий, но все они 
проявили неподдельный интерес к теме от-
дыха в деревне. Для молодых людей отдых в 
деревне – это полузабытые, но все равно такие 
приятные, воспоминания детства, единение с 
природой, отдых с друзьями и многое другое, 
для людей постарше – это не только чистый 
воздух, леса, реки, озера,  но и возможность   
окунуться в настоящую деревенскую жизнь. А 
самое главное – то, что у всех отдых в деревне 
вызывает теплые и добрые чувства, хотя для 
каждого это все равно что-то свое, особенное. 
    А что для Вас отдых в деревне? 

Елена Бекус 2 курс, МТ

«А что для Вас отдых в деревне?..»
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CеляДзец CеляДзец

     На гэтым усё, шаноўны чытач. Спадзяюся, ты не дарэмна пабавіў з намі час. Не судзі 
нас строга: Селядзец у нас – дэбютант. Там касяк, тут загана – звычайная з’ява. Калі 
ў цябе ёсць існыя заўвагі і прапановы – заўжды рады бачыць іх у электроннай форме 
на скрыні khodin.t@gmail.com пад тэмай “Селядзец”. З тымі, хто не пажадае дзяліцца 
сваімі ідэямі, ці лічыць, што наш часопіс the perfect (хммм…) пабачымся ў наступным 
выпуску, які адбудзецца ў верасні. А зараз я магу толькі пажадаць табе паспяховай 
пасяўной                                                                                                     здачы сесіі і выдатнага лета!
    Пакуль!


