
ТЭМА НУМАРА

Пуцявiнамi
Якуба Коласа

Ванлроiкi па малой

рмзlме паэта

У лiстападзе наща грамадскасць будзе адзначаць 1 4О-годдзе з дня нараджэння Якуба Ко-

ласа. Наперадзе эалатая восень - выдатная пара для арганiзацыi паходу цi падароltоtка па

роднь!х мясцiнах пеGняра, апаэтыэаваныху шматлiкiх яго творах.
пра варыянты правядзення Takix вандровак расказвае Вольга Вiкгараiнадымп метадыст'

педагогдадатковай адукацыi flзяржынскага раённага цэнтра ryрызму i краязнаiства,

lлюстрацьtйньt матэрьtял да публiкацьi змешчаньt на кАIlяровдй уклдд1-1ьl часопiса

ных аб'екта!. Экспазiцыя мемарыяльных сядзiб
комплексная. У ix спалучаны этнаграфiчныя,
прыродазна!чыя i лiтараryрныя тэматычныя раз-
дзелы.

3 лiстапада 18В2 г. у засценку Акiнчыцы (по-

тым вёска, а з 1974 года Уключана ! межы го-

рада Сто!бцы) нарадзiУся Касryсь Мiцкевiч.
Акiнчыцы першае месца слlокбы Мiхала
Мiцкевiча, бацькi паэта, якi туг жы! з сям'ёй
з 1 KpacaBiKa,l881 г. да 1 KpacaBiKa 1В83 г.

У 1982 г., да 100-годдзя з дня нараджэн-
ня народнага паэта Беларусi, сядзiба леснiка-
kaMopHika была адно!лена i прыняла першых
наведвальнiкаУ. Сярод окспаната! - аналагi

рэча!, якiмi карысталася сям'я МiцкевiчаУ, прад-
меты сялянскага побыту канца XlX ст.

-
-

! 1Гожнаму паходу абавязкова павiнна па-

К пярэднiчаць дбайная падрыхго!ка: скла-

Д \данне маршругнагалiста, падбор неабход-
нага абсталявання, папярэднi збор iнфармацыi
пра ryю мясцовасць, ýды накiроУваецца група.

Маршрр па СтаУбцо!шчыне - мясцiнах,
звязаных з дзiцячымi i юнацкiмi гадамi Якуба
Коласа, можа быць распрацаваны ! некалькiх
варыянтах у залежнасцi ад вызначанай колькасцi
аб'екта!для наведвання, працягласцi ! часе i па

амегласцi, спосабу перамяшчэння. Гэты шлях
можна прайсчi пешшу, праехаць на веласiпедах,
магчымы нават варыянт сплаву на байдарках па

Нёмане.

КРАЯЗНАУЧАЯ l НФАРМАЦЫЯ
Фiлiял ДзяржаУнага лiтараryрна-мемарыяль-

нага музея Якуба Коласа "Мiкалае!шчына"
аб'ядно!вае ажно чатыры сядзiбы, размешча-
ныя на пэ!най адлегласцi адна ад другой, -
Акiнчыцы, Альбуць, Ласток, Смольню. Бацька па-

эта Мiхаiл Мiцкевiч, ляснiк князя Радзiвiла, вы-

мушаны бы! часта мяняць месца жыхарства.
l на гэтых'наднёманскiх прасторах прайшлi гады

дзяцiнства i юнацтва песняра.
Ужнi!нi 1956 г., пасля смерцi народнага паэта

Беларусi Якуба Коласа, была прынята пастанова

ЦК КПБ i Савета MiHicTpa! БССР "Абувекавечваннi
памяцi народнага паэта БССР Якуба Коласа (Мiц-

кевiча Канстанцiна Мiхайлавiча)", згодна з якой
мемарыяльныя сядзiбы набылi стаryс музей-
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ТЭМАНУМАРА

Алrьбуць - калыска творчага натхнення па-

эта, быiая леснiчо!ка, дзе У 1890-1904 гг, хы-

n" 
'""*'" 

Мiцкевiча!, Тр прайшлi *"iц"::l:
i юнацкiя гады Якуба Коласа, адсюль ён хадзtу

у nupoo""" вучылiшча У вёсцы Мiкалае!шчы-

"", 
iy, напiса! свой першы верш, У паэме

i'йЬ"", зямля" Альбуць апiсана як Парэчча,

У 1 990 г. у адноУленай хаце створана лiтаратур-

на-мемарыяльная экспазiцыя па матывах паэмы

''Новая зямля'', дзе можна Убачыць фотаздымкi

"р"i"iЙ"У 
героя! паэмы, рукапiсы, выданнi

паомы розных гадо!, прадметы побытутагачас-

ных сялян,
у гаспадарчых пабудовах створаны экспазlцыl

па матывах паэмы:

l "Пчалярства i рыбало!ства";
r "Прырода роднага краю" (Флора i фа!на

Ста!бцо!скага раёна);

l iнтэракты!ная зона "Хатка знахаркi, Лека-

выя травы ! сям'i Мiцкевiча!",

Смольня. У 191О г., праз 8 гадоУ пасля смер-

цi Мiхаiла, Мiцкевiчы нарэшце набылi сваю хаry

! Смольнi на арандаванай зямлi (воддаль ад вёскi

МiкалаеУшчына). У хаце жылi мацi Ганна Юр'е!на

(туг i закончыла свой век у 1929 г,), дзядзька

inro"" (памёр у 191В г,), сёстры паэта Мiхалiна,

An""u, Марыя, браты Уладзя, Mixacb i lосiф,

Калi будавалася хата, Яrsуб Колас сядзеУ

у мiнскай ryрме, iтолькi 19 верасня 1911 г, прые-

хаУ сюды !першыню, Беднай i запусцелай зда-

n"b" n""ry Смольня, Каб хоць крыху зрабiць яе

iгульнай, ён пасадзiУ на сядзiбе дрэвы, Мна
з лiп, пасадханых у яго першы прыезд, расце

i сёння. Пад гэтым дрэвам сядзелi маладыя

Якуб Колас i Янка Купала ! час першай сустрэчы

летам -1912 
г.

Апошнi раз Якуб Колас наведаУ Смольню

30 KpacaBiKa 1956 п, як бы развiтваючыся з ёю,

у 1967 г. у Смольнi быУ адкрыты фiлiял Дзяр-

жа!нага лiтараryрна-мемарыяльнага музея Яку-

ба Коласа. Музейная плошча складаецца з

дзвюх частак - мемарыяльнай i экспазiцыйна-

выставачнай. У 1972 г, iнтэр'ер мемарыяль-

най хаты адноiлены па !спамiнах родных паэ-

та. Этнаграфiчныя рэчы адлюстро!ваюць тага-

часны сялянскi побыт, туг захо!ваецца дух сям'i

МiцкевiчаУ. На сядзiбе адно!лены хле!, ryмно,

У пабудаваным дву)fiавярховым будынцу зме-

шчана лiтараryрная экспазiцыя, якая знаёмiць з

Ьiцяч"lмi iюнацкiмi гадамi паэта, далейшым яго

жыццёвым i творчым шляхам, Пiсьмы Я r4уба Коласа

да земляко!, фотаздымкi, кашто!ныя дакументы,

рэдкiя выданнi твора! паота, арыгiнальныя матэ-

p"i"n", не пакiдаюць абыякавымi наведвальнiкаУ,

у 2о11 г. на сядзiбе закладзены сквер ",Дрэвы

жыцця. Славугыя iмёны Бацька!шчыны",

Коласаiскi заказнiк, У 1972 г, з мэтаю заха-

вання прыроднага комплексу мясцн, звязаных

з жыццём i творчасцю Якуба Коласа, заснаваны

КопаЙс*iзаказнiк, Аryльная яго плошча - 269 га,

"шлях коласа", У 199О-1992 гг, гРУПаЙ

самадзейных майстро!-разьбяро! па дрэ-

ве створаная адзiная ! Беларусi мастацкая

кампазiцыя дра!ляных скульпryр "Шлях Коласа", _

Гэты шлях пачынаецца каля мемарыяльнай

сядзiбы Акiнчыцы, iдзе па дарозе СтоУбчы-
мiкалае!шчына з адгалiнаваннем у леснlчоуку

Альбуць. УздоУж усяго маршр}пу размешчаны

дра!ляныя скульпryры па матывах "орlУ_lу9.1
Коласа - усяго ix больш за 40, "Р,арога дзядзькl

Якуба" пралягае злева, уздоУж асфальтаванай

шашы, а справадалучаецца лясная дарога, якая

вядзе на "Сцяжыну новазямельца!",

Ласток, або Сцошчына, - яшчэ адно мес_

u" *",*"р"rва сям'i Якуба Коласа, Сюды Мiхаiл

Йlцке"i"' перабра!ся з Мiкалае!скай лясной ка-

"Йii 
l 

"i"rапада 
i ввэ r-, i жыУ да KpacaBiKa 1890 г,

Леснiкова пасада aKp)DKaHa яловым лесам,

сярод ycix мемарыяльных сядзiбау найболь-

шую кашто!насць на сённяшнi дзень мае якраз

Л""rо*, бо хата i ryмно, пабудаваныя ! 1885 г"

захавалi першапачатковы выгляд з невялiкiмi

рэстаУрацЫйнымi зменамi, Адно!лены паркан,

.""пuдuр""tя пабудовы, устано!лена мемарыяль-

ная дошка.
Зараз магчымы толькi знешнi агляд сядзiбы

без досryпу У сярэдзiну, 3-за амаленасцi ад на-

""п""ы"-пункгаУ, 
малой наведвальнасцi гэтай

мясцiны экспазiцыю па матывах паэмы "сымон-

музыка" звярнулi,

Выхававне i дадатковая адукацыя , Жнiвень 2022
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Музейныя
аб'екты

Акiнчыцы

Альбуць
10:00-17:00.

Выхадны - панядзелак

ПЕША_ВОДНЫ ПАХОД
Пункт адпраiлення - MiHcK

Марчlруг
Чыryначная станцыя Мiнск-Пасажырскi (або

чыryначны прыпынак lнстытр цульryры цi iншыя
чыryначныя прыпынкi! межах г, MiHcKa ! HaKipyHlsy

Брэста) - чыryначная станцыя Коласава - ме-
марыяльная сядзiба "Ласток" - в. Сверынава
(начлег на беразе paKi Нёман) - спла! па рацэ
нёман з прыпынкам ва !рочышчы Прыстанька

да аграгарадка Мiкалаеiшчына - лiтараryрна-
мемарыяльны комплекс "Смольня" - г, СтоУбцы
(чыryначная станцыя) - чыryначная станцыя
Мiнск-Пасажырскi (або чыryначны прыпынак
lнстытр кульryры).

ТЭМА НУМАРА

чrкольнiкi, р.

Кошlт экскурсiйнага
абслуго!вання (на групу), р.

Самастойнае бясплатнае наведванне i агляд

Мота i задачы паходу: наведаць мясцiны,
звязаныя з жыццём i творчасцю Якуба Кола-
са, - урочышча Прыстанька (месца, дзе адбыУ-
ся першы нелегальны з'езд HacTalHiKa! з удзе-
лам Якуба Коласа), фiлiял ДзяржаУнага лiтара-

ryрна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа "MiKa-
лае!шчына" (сядзiбы Ласток, Смольня); даць
вучням магчымасць прадэманстраваць свае ry-
рыстычныя i iнтэлекryальныя здольнасцi, ства-

рыць спрыяльныя !мовы для самавыражэння
i самавыя!лення; сфармiраваць навыкi ryрыста-
воднiка; папулярызаваць i развiваць дзiцяча-
юнацкi ryрызм.

Удзельнiкi паходу: навучэнцы Vl l l-Xl класа!.
Працягласць паходу: 2 днi (першы дзень пе-

шы, другi - водны).

Коtцт уваходнага KBiTKa(Ha чалавека)

Графiк руху групы

мрэзак пераходу Км Хадавы час Спосаб перамящчэння

Першы дзень

Збор v вызначаным месцы

Чыryначны прыпынак lнстытуг культуры -
чыryначная станцыя Коласава

12:0З-13:21 Электрычка

Чыryначная станцыя Коласава - мемарыяльная сядзiба
"Ласток" - в, Сверынава - месца начлеry на беразе

р. Нёман за вёскай
14 14:00-'l8:00 Пешшу

Арганiзацыя бiвака, вячэра, iнфармацыйная даведка пра 
|

раку Нёrиан, абмен уражаннямi каля вогнiшча, адбой i

lb

18:00-22:00

Пад'ём, снеданне, збор лагера 07:00-09:00

ПадрыхтоУка да сплаву. l нструктары п раводзя ць
iнструктаж i дапамагаюць правiльна спакаваць рэчы,
вучаць усяму неабходнаму.
Выхад на ваду

09:00-10:30

Спла! па рацэ Нёман ад в. Сверынава з прыпынкам
i выхадам на бераг стаянкi !рочышча Прыстанька

да аг. Мiкалае!шчына
2о 1 1 :00-15:З0 Байдаркi

Аг. Мiкалае!шчына - лiтараryрна-мемарыяльны
комплекс "Смольня" з экскурсiяй - аг. Мiкалае!шчына

5 15:40-'l8:00 Пешшу

Ап Мiкалае!шчына - г, Сто!бцы 18:20-18:40 Маршругка

Чыryначная станцыя Сто!бцы - чыryначная станцыя
Мiнск-Пасажырскi

,l8:59-20:38 Электрычка

Выхаванне i дадатковая адукацыя . Жнiвень 2022

Час
працы дарослыя, р.

4 2 8

4 2 8

Смольня 4 2 8

Ласток
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Арганiзацыйная iнфармацыя

Месца мя бiвака, Прайсцi адзiную вулiцу

в, Сверынава, выйсцi за вёску, з левага бо-

ку будзе прыгожая паляна на высокiм.9"р",.ч

рькiъеман, дзе i можна разбiць лагер, На другi

дзень адсюль пачынаецца спла!,

HapblxToiKa дроУ.3бiраечча ламачча ! ле-

се, дадаткова можна дамовiцца пра дровы
з мясцовымi жыхарамi,

Пiтная вада. Тэхнiчная вада для першас-

нага мыцця посуду, залiвання вогнiшча пас-

ля пакiдання месца начлегу набiраецца У рацэ,
Па пiтную ваду неабходна iсцi ! вёску, таму для

пераносу вады абавязкова мець у наяУнасцi

дзве пустыя 5-лiтровыя бутлi,

Крама- Прадукты харчавання на групу вар-

та закупiць у магазiне ",П,орОрс" каля чыгу-

начнай станцыi Коласава, Дакупiць прадук-

ты можна будзе толькi ! магазiне аграгарадка

Мiкалае!шчына.
грамадскi транспарт. Выкарыстоjваецца элек-

,роо*а (MiHcK - Коласава i Сто!бцы - MiHcK),

""рrруr*" 
з Мiкалае!шчыны да Сто!бча!,

Водная частка паходу, Для дапамогi ! арга-

нiзацыi воднай часткi маршругу рэкамендуецца
a""р"уцц" да !ладальнiка аграсядзiбы "Каяк",

якi'арганiзо!вае сплавы па рацэ Нёман для

дзiцячых i дарослых груп,

lнфармацыя пра !ладальнiка: Лыч Леанiд lBa-

навiч, HacTalHiK фiзiчнай кульryры i здароУя

Нёманскай сярэдняй школы iмя l, .Щ, Гурскага

Уздзенскага раёна Мiнскай вобласцi (аг, Магiль-

на). Педагагiчны стаж - 32 гады, Кантактны ну-

мар тэлефона: +375-29- 1 04-60- 1 З,

ПЕШЫ ПАХОД
MapulpyT пешага паходу можна планаваць

на 2-4 днi.
Магчымыя варыянты:

1. Чыryначная станцыя Коласава - Ласток -
Сверынава (ноч) Мiкалае!шчына -
бераг paKi Нёман (ноч) - Смольня -
ryрыстычны комплекс "Высокi бераг" -
Альбуць (ноч) - Акiнчыцы - чыryначны

прыпынак L[ёмныя Ляды або чыryначная

станцыя СтоУбцы (4 днi).

2. Папярэднi маршруг, алеУадваротным на-

прамку (4 днi),

3. Чыryначная станцыя Сто!бцы - Акiнчы-

цы - Альбуць (ноч) - ryрыстычны ком-

плекс "Высокi бераг" - Смольня - MiKa-

лае!шчына (2 лнi),

Прыведзеныя маршругы моryць быць выка-

рыстаны i для велапаходу,

зЕлдпfiflАро)с(A
fla разгляду прапануецца варыянт аднадзён-

нага велападарожжа, якое з лёгкасцю можна

правесцi ! шосты школьны дзень,

Пункт адпраiлення - MiHcK,

Маршрут
Чыryначная станцыя Мiнск-Пасажырскi (або

чыryначны прыпынак lнстытуг кульryры цi iншыя

чыryначныя прыпынкi! межах г, MiHcKa_! HaKipyHlsy

Брэста) - чыryначная станцыя СтоУбцы - ме-

марыяльная сядзiба "Акiнчыцы" - мемарыяль-

ная сядзiба "Альбуць" - чыryначная станцыя

стоубцы - чыryначны прыпынак lнстытр кульry-

ры (цi iншы У MiHcKy).
мэта i задачы падаро,ока: наведаць мясцны,

звязаныя з жыццём i творчасцю Якуба Коласа, -
фiлiял Дзяржаунага лiтараryрна-мемарыяльнага
,уa"" fкуба Коласа "Мiкалае!Шчына" (сядзiбы

Акiнчыцы, Альбуць); даць вучням магчымасць

прадэманстраваць свае iнтэлекryальныя i фiзiч-

ныя здольнасцi, стварыць належныя !мовы для

самавыражэння i самавыя!лення; папулярыза-

ваць i развiваць дзiцяча-юнацкi велаryрызм,

Удзельнiкi падаро)lока: навучэнцы Vlll-Xl класа!,

Працягласць падаро>tока:'| дзень,

Арганiзацыйная iнфармацыя

Правоз веласiпедаУ у олектрь,чць,, Кожны

удзельнiкryрыстычнай велагрупы купляе па 2 бi-

леты на праезд у адзiн бок i столькi ж назад (на

сябе i багаж у выглядзе веласiпеда),
выезд на марщруг, Пасля высадкi на чы-

ry"ur""Й станцыi Сто!бцы паток пасахыра!

скiроуваецца на пешы мостдля пераходу! горад

(з"арЪт управа), нам патрэбны выхад на 
1п.чгi

бок (зварот улева), што дазволiць скарацtць

шлях выезду на вулiцу 17 верасня, як?я ,Е,о:

лей увальецца У вулiцу Сянкевiча У мiкрараёне

Выхаванне i дадатковая адукацыя , Жнiвень 2022
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Графiк руху групы

мрээак пераходу l i; | Х"о""",*". Спосаб перамяшчэння

Першы дзень
Збор у вызначаным месцы

Чыryначны прыпынак lнстытр lryльry-

ры - чыгуначная станцыя Сто!бцы 09:39-1 1 :17 Электрычка

Чыryначная станцыя СгоУбцы -
сядзiба Акiнчыцы з экскурсiяй

4 1 1 :З0-'|2:40 Веласiпед
(дарога аryльнага карыстання)

Акiнчыцы - сядзiба Альбуць
з экскурсiяй

4 12:45-'l4:00 Веласiпед (дарога лясная )

Альбуць - бераг paKi Нёман
для адпачынку

4 14:00-15:50 Веласiпед (дарога лясная, палявая)

Бераг paKi Нёман - чыгуначная
станцыя Сто!бцы

5 15:55-16:20 Веласiпед (дарога палявая i агуль-
нага карыстdння)

Чыryначная станцыя Сто!бцы -
чыгуначны прыпьiнак l нстытуr кульryры

'1 6:3З-1 8:'l8 Электрычка

ТЭМА НУМАРА

Акiнчыцы. Там пройдзе першая эксlryрсiя. Ру* да
Акiнчыц будзе iсцi па аiгамабiльнай дарозе аryль-
нага карыстання, таму напярэдаднi абавязкова
трэба паiгарыць з дзецьмi правiлы дарожнага ру-
цудIя веласiпедыста!.

Праезд лясною дарогаю на Альбуць падкака
экскурсавод.

Крама. Каля сядзiбыАкiнчыцы можна наведаць
сеткавы магазiн "Родны куг" цi невялiкую !ласную
краму. Усё знаходзiцца У крокавай дасryпнасцi.

Прьлвал. Мпачынак мотазгодна арганiзаваць
пасля наведвання з экскурсiяй сядзiб Акiнчыцы i

Альбуць. Пры вяртаннi зАльбуцi УСтоУбцы лепш
звярнуць на палявую дарогу, каб пад'ехаць
да paKi Нёман, дзе чакаюць незабы!ныя края-
вiды. 3 сабою трэба мець турыстычныя дыванкi
(1 на 2-3 турыста!), бутэрброды для перакусу,
пiтную ваду.

Вьжава!чае мерапрьrемства, Незаменнай
у падаро)|окы стане кнiга з паэмай Якуба Кола-
са "Новая зямля" (цi яе электронны варыянт),
што дазволiць на прывале арганiзаваць чытан-
не раздзела! твора i адначасова любавацца апi-
санымi Коласам краявiдамi.

3 методыкай падрыхтоiкi да паходу больш падрабязна можна
пазнаёмiцца i аpTbtкуле аУтара ",П,арогамi ЯнKi Купалы", надрукаваным

у часопiсе Ns 5 за 2022 год.

Е

l

l

Каштарыс паходу

N9 Артыкул расхода!
Сума на аднаго
Удзельнiка (р.)

l Праезд на грамадскiм транспарце 9,16

1
Элекгрычка па маршруце lнстытуг lryльryры - СтоУбцы
i назад + аплата багажу

2,29х 4 = 9,16

ll Экскурсiйнае абслуго!ван не 5,60

Уваходныя бiлеты i экскурсiйнае абслуго!ванне ! сядзiбе Акiнчыцы 2,8о

Уваходныя бiлеты i экскурсiйнае абслуго!ванне ! сядзiбе Альбуць 2,80

1_ 1l Усяго 14,76

Усяго на групу з 1 0 чалавек: '| 47 рублё! 60 капеек

Выхаванне i дадатковм адукацыя . Жнiвень2022


