
Из Немана создать музей?
Любовь ТУРМАСОВА -  одна из самых известных людей среди гродненских ученых, учителей, 
писателей, любителей истории и литературы, краеведов и поэтов. Вот уже много лет Любовь 
Ивановна заведует отделом краеведения областной научной библиотеки имени 
Я.Ф. Карского. Эту милую и обаятельную женщину можно смело назвать главной 
хранительницей и собирательницей информации о Гродно и области.

Недавно Любовь Ивановна соз
дала обширный научный би
блиографический труд «Вы- 

вучэнне псторьм суднаходнага руху 
па рацэ Неман: з фондау ДУК «Гро- 
дзенская абласная навуковая 
б1бл1ятэка 1мя Я.Ф. Карскага». О нем 
и пойдет наш разговор.

нам I работн1кам Мштранса, я т  выву-

-  Большасць т т  рэк, што пра- 
цякаюць на тэрыторьи Беларусь -  
транз1тныя. 1х вытою знаходзяцца за 
межам! нашай кражы. I толью Неман, 
Бярэзжа I Вш1я атрымал! «нараджзн- 
не» на Беларуск Самая вялйкая сярод 
IX -  Неман. Пра яго можна гаварыць 
як пра увасабленне лесу беларускага 
народа, помжк, сведку. Неман для 
беларуса тое ж, што Волга для ру- 
скага, Дняпро -  для укражца, Вгсла
-  для паляка. Невыпадкова раку су- 
адносяць з ус1м нацыянальным, з 
Бацькаушчынай. Кал1сьц| на антыч- 
ных картах Неман меу легендарную 
М1ф алапчную  назву Хронус: «Рака 
часу». Ён тады ужо л 1чыуся старажыт- 
най ракой. На яго берагах жыл1 бела- 
русы, л1тоуцы, немцы. Яны называл! 
раку па-рознаму: Нямунасам, Ме- 
мелем, але на 6 еларуск1х землях за- 
хавалася толью адна назва -  Неман. 
Яна нарадзшася у мове славян, яюя 
здауна карыстало ракой як адным з 
галоуных шляхоу зносж з суседзямк 

Неман глыбока даследвауся як 
водны шлях зносж у каштоунейшай 
працы «Матэрыялы для геаграфй I 
статыстык! Раей, сабраныя афщэрам! 
Генеральнага штаба. Гродзенская гу- 
берня. Ч. 1.» (СПб, 1863), складзенай 
Паулам Вошав1чам Баброусюм. У ёй

падкрэшваецца, што рэю Гродзен- 
скай губерж можна падзялщь на дзве 
сютэмы: Нёманскую I Буга-Нараускую. 
Першая ахогоше пауночна-усходнюю 
частку губерн!, якая уключае Сложмсю, 
Ваукавысю \ Гродзенск! паветы. Дру
гая -  пауднёва-заходнюю, у склад якой 
уваходзяць Кобрынсю, Брэсцю, Бельск! I 
Беластоцю паветы. У Нёманскую сютзму 
водных зносж уваходзш! суднаходныя I 
сплауныя рэю. Да суднаходных аднош  
Неман I Шчару, да сплауных -  Котру, 
Зяльвянку, Рось, Свгслач, Г рыуду, Ла- 
хазву, 1су, Моучадзь, Явароуку, Ясель- 
ду. Важнейшым! водным! шляхам!, па 
яюх вывозшо разнастайныя фузы у 
П руш  I Царства Польскае, был1 рэю 
Нёман са Шчарай \ Бугз Муха^цом. Нё- 
ман са Шчараю праз Апнсю канал был! 
злучаны з Ясельдай, Буг з Мухауцом 
праз Дняпроуска-Бугсю канал -з  Пжай. 
Апошняя упадае у Прыпяць, прыток 
Дняпра. Таюм чынам, рачная сютэма 
Г родзенскай губерн! давала магчымасць 
злучэння неперарыуным водным шля
хам Балтыйскага мора з Чорным.

спраулятся«мшулыя»спецышсты?
-  Тут зноу патрабуецца звярнуць 

увагу на Баброускага. У яго пра
цы дадзена характарыстыка судна
ходных I сплауных рэк Нёманскай 
с1стэмы адносна пераваг I цяжкас- 
цей суднаходства I сплаву, зробле- 
ны агляд тэхн1чных работ для па- 
ляпшзння фарватэра Нёмана. Ад- 
значаецца, што першыя работы па 
выпрауленню русла рак1 выконвал1ся 
яшчэ у Х\/-ХУ1 стагоддзях пры Яге- 
лончыках. Заслугоуваюць увап работы 
пры Жыпмонце-Аугусце. Але гэтыя 
паляпшэнн! распачынал!ся без уся- 
лякай увап да тэхжчнага боку, таму 
фарватэр хутчзй быу сапсаваны, чым 
выпрамлены.

Асабл1вая увага была наюравана на 
паляпшзнне водных шляхоу Беларус! 
напрыканцы XXVIII ст. У гэты час

працам! па урзгуляванж рэчышча Нё- 
’ мана I зн1шчэнн1 прыродных перашкод 
для суднаходства юравау вядомы ма- 
тэматык Франфшак Нарвойш. Работы 
на працягу трох гадоу да такой ступен! 
палепшыл! суднаходства на Нёмане, 
што было прапанавана узвесц! помн1к 
у яго гонар з камянёу, вынятых з раю.

У 1802 годзе л!чылася, што з шасц| 
суднау на Нёмане адно падвяргала- 
ся пашкоджанню. 3 гэтага часу па- 
чынаюцца С1Стэматычныя работы 
пад юраунщтвам руск1х I прусюх 
1нжынерау для Л!кв1дацьн асноуных 
перашкод на працягу раю ад Грод- 
на да Юрбурга. Русм I прусю урады, 
аднолькава зашкауленыя у развщш 
нёманскага суднаходства, у 1803 годзе 
заключыл! Канвенцыю для ачышчэння 
рак! агульным! намаганням! тэрм 1нам 
ад пяц| да дзесяц! гадоу.

Акрамя канвенцьй распрацоувал1ся 
праекты па ачышчэнню рэчышча Нё
мана у 1808 и 1811 гадах. У 1816-м 
генерал Фалькож прыклау шмат 
намаганняу для ачышчэння русла раю. 
У 1818 годзе была створана камюя з 
русюх I польск1Х чыноун1кау. У 1821-м 
выдзелены апошн1я фжансавыя 
сродю на паляпшзнне рэчышча Нё
мана. I на гэтым скончыло усе спро- 
бы па урэгуляванню рэчышча. У 1823 
годзе работы был! прыпынены I ужо 
больш не узнаулял!ся.

асз6л1васц'1...
- У  працы Баброускага даследуец- 

ца разв!ццё суднаходства Гродзен- 
скай губерн!: характарыстык! пры- 
станей, ап1санне суднау IIX рух. Да 
уласшвасцяу можно аднесш тое, што 
рэю Гродзенскай губерж дазвалял! I 
сёння дазваляюць выкарыстоуваць 
судны пласкадонныя з падымальнай 
стай, якая не перавышала 1 0  тыс. 
пудоу. Найбольшая асадка суднау да- 
сягала паутары тысячы аршынау. Але

глыбжя Нёмана пасля спаду вясенжх 
водау у мнопх месцах была не больш 
двух \ нават аднаго фута, таму судна
ходства могло адбывацца тольк! пад- 
час вясновага развода , кал1 глыб1ня 
рэк дастатковая для бесперашкоднага 
плавания. У астатж час навщ ьп магл! 
хадзщь тольк! плыты I малыя судны 
з невял!кай асадкай. У той час па Нё
мане плавал! вщжы, барю, паубарю, 
баты, берлжю I руск!я лодк!. Вщ1ны 
магл! перавоз!ць ад 12 да 14 пудоу 
хлеба. У 1859 годзе на Нёмане каля 
Гродна з’я вш о  берлжю -  лёгюя пла
скадонныя судны, яюя перавозт! да 
7000 пудоу груза з асадкай не больш 
аднаго аршьжа. Берлжю найлепш 
падыходзш! для плавания на Нёма
не. Г рузападымальнасць батау вялшх
-  500 бочак, малых -  каля 250 бочак. 
Барю I паубарю магл! перавозщь ад 2  

да 5 тысяч пудоу.
Плыты, звязаныя з бярвенняу страя- 

вога I дравянога леса, з малой асадкай 
хадзЫ па суднаходных рэках на пра
цягу усёй нав1гацы1. На IX перавозш! 
хлеб 1 1 ншыя тавары. Плыты замянял! 
судны пасля вясенняга развода. Яны 
ж хадз1Л1 1 па ус1х сплауных рэках. Як 
падкрэшваеццау выданн!, «рухаюцца 
яны марудней, чым судны, але патра- 
буюць меншай колькасш рабочых для 
абслугоування».

-  Я упэунена, што гэта ненадоуга. 
Эканом1ка прымус1ць вярнуцца да 
развщця воднага транспарту на Гро- 
дзеншчыне, бо ён -  самы танны з ус1х, 
абсалютная неабходнасць, дыюуемая 
нашым часам. I не толью у сэнсе ту- 
рызму. Прывяду таюя факты.У пачатку 
XIX ст. па Нёмане хадзша каля 500 
суднау. Дарэчы, згодна статыстыч- 
ных звестак, прыведзеных у працы 
Баброускага, Нёман займау першае 
месца па суднаходству на той час у Ра- 
сейскай 1мперьм. У 50-я гады XIX ст. у 
еярэджм па Нёманскай сютэме водных 
знос1н праходзта 550-600 суднау: для 
загрузю -18% , для разгрузк! -  44%, 
каля прыстаней -  38%. Але думаец- 
ца, что гэтыя Л1чбы няпоуныя, так як 
даследчыю знайшл! разыходжанне у 
Л1чбах, прыведзеных Мжютэрствам 
шляхоу знос1н I у справаздачах 
начальн1ка Гродзенскай губерн!.

Олег МАЛАШЕНК0. «ТВ» 
Продолжение - в ближайших но

мерах
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Мы продолжаем публиковать интервью с автором научного библиографического труда «Вывучэнне псторьн 
суднаходнага руху па рацэ Неман: з фондау ДУК «Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я .Ф . Карскага» 
Любовью ТУРМАСОВОЙ.

Продолжение. 

Начало в №9 от 27 февраля

- Пшбоу /ванаупалахомулмшвшу развщцю 
воднага транспартунаСродзешчьшепавшы 
здпавядаць.1 пеш я аргашзацыйныя формы,

-  Дадзеныя аб юруючым складзе Г родзенска- 
га аддзялення водных шляхоу Ковенскай акруп
шляхоу зносш I адрасы размяшнэння судна- 
ходных аргажзацый мы знаходз1м у «Памятных 
кшжках Гродзенскай губерж» на 1866, 1885, 
1887,1889,1893,1894,1895,1896,1899,1900, 
1903,1912 гады.

У 1889 годзе у структуру Гродзенскага ад
дзялення уваходзтк

начальна аддзялення I шспектар работ I суд- 
находства, памочшк начальшка па 1 -м у участку, 
памочшк начальшка па 2 -м у участку, памочшк 
шспектара суднаходства, начзльшк 1-й судна- 
ходнай дыстанцьн, начальшк 2 -й  суднаходнай 
дыстанцьн, загадчык Г родзенскай суднаходнай 
прысташ.

Упрауленне Гродзенскага аддзялення Ковен
скай акруп знос1н размяшчалася у доме Валян- 
скага на вулщы Г арохавай у Г родне (зараз -  частка 
вулщы Сацыял1стычнай), жспекцыя суднаходства 
-  у доме Арлова на вулщы Садовай (зараз -  вул. 
Ажэшка), загадчык суднаходнай прысташ-у доме 
Мазалеускай на вулщы Падольнай.
1 _ \пежуладытутчастамянялшя^У1921 годзе 
м/рная Рыжская дамова прывяла да чарговай 
стаШшацы/  амальиа 20 га дву...

-  Гэты перыяд у суадносжах з водным рач- 
ным шляхам па рацэ Нёман разглядаецца у 
выданы «Обзор народного хозяйства Польши» 
(Варшава, 1927), падрыхтаваны Гандлёвай па- 
латай Польшчы I СССР. Згодна прыведзеным 
звесткам, суднаходным! з ’яуляюцца 979 км у 
нёмансюм басейне, а сплауным! -  320 км. Аутары 
выдання падкрэшваюць вел1зарную транз1тную 
значнасць рачных водных шляхоу Польшчы, 
яюя мала выкарыстоувалюя на той час. Тлу-

мачылася гэта тым, што былы царсю урад мала 
удзяляу увап водным шляхам, выдзяляючы на 
IX добраупарадкаванне мМмальныя сродю -  
з у ш  М1зэрныя у параунанш з тым! каласальным! 
выдаткам!, яюя выдзялялюя у Францьп, Г ерманн, 
Пауночных Амерыкансюх Злучаных Штатах I 
жшых кражах. У выданы адзначаецца, што на 
водныя рачныя шлях1 Польшчы павжен звярнуць 
увагу не толью урад Польшчы, але I СССР. Бо гэ - 
тага патрабуюць узаемныя жтарэсы як у развщш 
непасрэднага тавараабмену шляхам патаннення, 
так I у развщш транз1тных перавозак масавых 
грузау праз Польшчу: лясных, хлебных I жш. 
Гэтыя меркаванш выклжал! неабходнасць вы - 
рашэння пытання аб добраупарадкаванш рачных 
шляхоу на тэрыторьп Польшчы -  з аднаго боку 
I прылягаючых да IX водных шляхоу зносш на 
тэрыторьп СССР -  з другога. На той час поль- 
скае Мш1стэрства публ1чных работ, ул1чваючы 
дзяржаунае I М1жнароднае значэнне рачных 
шляхоу Польшчы, распрацавала цэлую прагра- 
му новых работ па каттальнаму упарадкаванню 
СВ31Х водных шляхоу.

перыяды напрыклад^ часоуВКЛ щ Рзчы

жашлам1ж Р асш Ш рут И у1792 годзе?
• •

-  Так. Есць. У кшзе «Дороги и водные пу
ти Белоруссии» Вадз1ма Ж учкев1ча (Мн, 1977) 
выкладаецца псторыя фарм1равання водных 
шляхоу у Беларус! са старажытных часоу па 
70-я гады XX ст. Аутар адносщь раку Нёман як 
да мапстральных водных шляхоу зносж, так I 
да мясцовых сродкау перамяшчэння. Асабл1ва 
павял1чылася значэнне Нёманскага воднага 
шляху у часы ВКП.

вартасш Н ём анаш упхрзк Беларус!?
-  Тут ёсць розныя меркаванш. Адно з IX та

кое: напрыканцы XIX стагоддзя некаторы за- 
няпад рачнога транспарту звязаны з ростам I 
развщцём чыгунак. Тут можна I папярэчыць. Але 
на беларуск1х рэках таю заняпад наз1рауся яшчэ 
з 50 -х  гадоу XIX ст. Часткова ён тлумачыуся 
зн!шчэннем лясоу на берагах рэк, што зменшыла 
магчымасш лесасплаву. Адной з прычын было 
таксама зшжэнне рол1 мерыдыянальных транс- 
партных шляхоу пры узрастанн! рол! шляхоу з 
Цэнтральнай Раем у замежныя крашы. 3 гэтым! 
шляхам! не супадала цячэнне рэк.

Нарэшце магчымасц! тэхн1чнага прагрэса на 
беларуск1х рэках абм яж оувало IX невял1К1М1 
памерам! I глыб!ням1. Рух суднау быу маруд- 
ным. Напрыклад, еярэдняя хуткасць па Нёмане 
ад Стаубцоу да прускай мяжы ун1з па цячэнню 
складала 29-40 вёрстау у дзень, уверх -  10— 
12 вёрстау. 3 -за  мелкаводдзя Апнск! канал

выкарыстоувауся тольк! пераважна у вясенн! 
час. Ну а што датычыцца чыгунак, то тут справа 
выглядала так. У рэдмх выпадках у канцы XIX ст. 
будаунщтва чыгунак нават спрыяла ажыуленню 
рачнога транспарту. Тое ж  адзначалася I на 
Нёмане падчас будаунщтва чыгуначных л ж 1й 
Баранав1чы -В тьня  I Баранав1чы -Ваукавы ск- 
Беласток.

Дабаулю, што псторыя развщця суднаходства 
I выкарыстання Нёмана як важнейшай гандлёвай 
мапстрал! разглядаецца у кн1гах, падрыхтаваных 
групай гродзенск1х псторыкау I выдадзеных у 
1990 годзе:

Наш край. Гродненщина в IX -X III вв.
Наш край. Гродненщина в составе Великого 

княжества Литовского и Речи Посполитой
Наш край. Г родненщина в конце XVIII -  первой 

половине XIX вв.

чыны ад уздымау да зн1жзиня^ад зн1жзшяу
- да^уздымау. Але адмачасна бачыцда ыое, 
што «рачное жыццё» тут шкот не стаяла на 
месцы бо зн!жэнне> заняпал - неёсць^смерць 
Мне думаецца, што сёння добрым баланс'щам 
«уздыму-3 аняпаду». «заняпаду-уздыму» можа 
стань рачны турызм. Возьмем, напрыклад туры- 
схае .б  урла частва. Лакатаць на якой-небудзь 
в1шне сва1х дзе1ак^1жонак у  добрае надзор ’е 
хацед1 бмнопя мужчыны.^

-  Мушу пагадзщца.

Олег МАЛАШЕНКО, «ТВ»
Окончание -  в ближайших номерах
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Олег МАЛАШЕНКО. «ТВ»

Сегодня мы завершаем публи
кацию интервью с автором на
учного библиографического 

труда «Вывучэнне псторьм суднаход- 
нага руху па рацэ Нёман: з фондау 
ДУК «Гродзенская абласная навуковая 
б1бл1ятэка 1мя Я.Ф. Карскага» Любовью 
ТУРМАСОВОЙ.

- Любоу 1ванауна. мшулую раз 
мову мы скончылI бурлакам/. А што

-  Нёман са старажытных часоу 
праз Балтыйскае I Чорнае мо
ры звязвау нашы земл! з Еуропай I 
Усходам. Цяжка было на сплаве лесу I 
тым, хто загружау I разгружау тавары 
на прыстанях. Але найбольш цяжкай 
была праца бурлакоу, яюя на праця- 
гу мнопх тыдняу цягнуш судны, гру- 
жаныя разнастайным! таварамк Звы- 
чайна паняцце «бурлак» звязваюць з 
Волгай. М|ж тым архгуныя дакументы 
пацвярджаюць, што IX нямала было 
I на Нёмане.

Развщцю суднаходства на рацэ пас- 
ля Другой сусветнай вайны прысвеча- 
ны раздзел «Судоходство на Немане 
после войны» у кжзе «История обще
ственного транспорта Гродно» гро- 
дзенскага краязнауцы В1ктара Саяшна 
(Гродна, 2012). На падставе архгуных 
дакументау аутар паказвае псторыю 
рачнога флоту у 1944-70-х гг. XX ст. 
Дзеля гэтага загадам ад 8 верасня 
1944 года па Нёманскаму ваенна- 
аднауленчамуупрауленню Народна- 
га камюарыята рачнога флоту СССР 
был! створаны ваенна-аднауленчыя 
атрады.

Межы дзейнасш Г родзенскага 
атрада №2 был! вызначаны па ра
цэ Нёман -  ад вярхоуя да мястэчка 
Друскежм разам з Апнскай сютэмай 
I Аугустоусюм каналам. Галоуная за
дача атрада заключалася у падняцш 
затопленых суднау. Ужо к канцу ве
расня паднял) пяць барж I цеплаход 
«Баец», падрыхтавал! да эксплуатацьм

шэсць барж, адрамантават пара
ходы «Пушкш», «8-га Сакав1ка», 
«Тэхжк». Адначасова вялюя работы 
па паглыбленж I ачыстцы Нёмана ад 
частак узарваных акупантам! мастоу.

У 1944 годзе аднауляецца грузавы 
рух рачных параходау па Нёмане ад 
Гродна да вусця Аугустоускага ка
нала. У 1945-м створана Нёманскае 
рачное параходства, аргажзоуваюцца 
Гродзенская прыстань з межам! яе 
дзейнасц! па рацэ Нёман ад вытокау 
да Меркже, рацэ Шчары, а так- 
сама Апнская шлюзавая сютэма, 
Аугустоуск! канал да дзяржаунай 
гранщы. У гэты час з’явтюя 
Гродзенсюя мехажчныя майстэрн! I 
Гродзенсю тэхжчны участак. Да «за- 
латога веку» гродзенскага рачнога 
флоту аутар адносщь канец 50-пача- 
так 60-х гг. XX ст. 3 сярэдзжы 1960-х 
пачынаецца яго заняпад, чаму спрыяу 
шэраг аб’ектыуных прычын. У тым л 1ку 
развщцё аутамаб1льнага транспарту, 
пабудова Каунаскага г|дравузла без 
суднаходнага шлюза ды шэраг шшых. 
Пасля распаду СССР далучылюя яшчэ 
I межы п а м 1Ж утвораным! дзяржавам!.

Аутар закранае псторыю Г родзен
скага рачнога флоту у 20-30-я гг. 
XX ст. У першай палове XX ст. у горадзе 
был! параходы ̂ с1ш1да \ в1нтавы ЕтШа 
Р11а1ег. У сярэдз1не 1930-х -  иад1еНо 
(брау на борт да 300 пасажырау), 
а̂с̂ л̂/̂ да (мог перавезц! да 20 чапа- 

век), 0е\л/а|1у$ (кураравау па маршру- 
це Гродна-Друскен1к1), Мюйа! Одтзк!
I п р а г у л а ч н ы  п а р а х о д  5гтд1у. У ме
жах Г р о д н а  знаход з1Л 1С я д з в е  р а ч н ы я  
п р ы с т а н !.

Даследаванне В1ктара Саяп1на 
вельм! каштоунае тым, што грунту- 
ецца на успамшах жыхароу горада.

Псторыю нёманскага суднаход
ства у пасляваенныя гады раскры- 
ваюць артыкулы В1ктара Саяп1на «От 
«Пушкина» до «Зарницы». Неманское 
судоходство в послевоенные годы», 
надрукаваныя у зборжку краязнаучых 
артыкулау «Горад Святога Губерта» 
(Гродна, 2011), I артыкул «Реч
ной волк» пра капитана гродзенск1х 
суднау «Ермак», «Баку», «Зарница» 
Пятра Сцяпанав1ча Кален1ка, яю змеш- 
чаны у газеце «Гродзенская прауда» 
10 жн1уня 2011 года.

Разв1цце нёманскага суднаходства 
закранаюць у сваёй кжзе «Река Не
ман» Ася М|хайлауна Пянькоуская I 
Рэпна Адамауна Юрэв1ч (Мн, 1990). 
Аутары прыводзяць значны факт, кал! 
нёманская транспартная артэрыя была 
незаменнай I у эпоху вял1юх хуткасцей. 
Гэта -  беспрэцэдэнтная перавозка з 
Японм буйнагабарытнага груза для 
Г родзенскага вытворчага аб’яднання 
«Азот». Абсталяванне трэба было 
даставщь праз тры ак1яны I некапью 
морау. Асабл1выя цяжкасц! узн1кл! 
пры транспарц|роуцы з Клайпеды: 
чыгуначныя платформы не здоль- 
ныя был! змясцщь 44-метровы груз. 
Аутапоезд з 1М1 не уп1свауся у павароты 
звычайнай шашы. I тады на дапамогу 
прыйшоу самы старажытны вщ транс- 
парту -  водны.

3 14 па 20 лтеня 2006 года шля
хам усходжх славян I балтау прайшла 
сумесная л1тоуска-беларуская экспе- 
дыцыя «Вял1К1 Нёман» па маршруце

ад в. Навасёлк! Мастоускага раёна да 
Друск1н1нкая. Мэта праекта -  пры- 
цягнуць увагу дзяржауных структур, 
навуковых колау, грамадскасц! да 
пытанняу разв1цця, захавання I вы- 
карыстання г1Сторыка-культурнай 
спадчыны рэпёна рак! Нёман -  Няму-

водную мяжу з Еурасаюзам. Гэтай 
падзе! прысвечаны артыкул «В Европу
-  по воде!» Юрыя Гарадзецкага, як1 быу 
надрукаваны у газеце «Транспортный 
вестник» 6 чэрвеня 2013 года.

Выяуленне прадстауленых 
дакументау вялося па краязнаучаму

КАКУЮ РАБОТУ ВЫ ПРОВОДИТЕ В КОЛЛЕКТИВАХ В ПОДДЕРЖКУ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ?

Михаил ЧЕРНЯК, председатель профсоюзного комитета филиала 
«Автобусный парк Ые2 г. Лида»:

-  Работаем комплексно. Члены нашего коллектива 
активно участвуют в отраслевых спартакиадах, спортивно- 
оздоровительных мероприятиях по зимним видам спорта. Многие 
имеют возможность отдыхать на трех базах отдыха. Отправляем 
людей в санатории, дома отдыха. Ну и, конечно, здесь, в филиале, 
есть свой оздоровительный комплекс.

нас. У складзе экспедыцьм -  вучоныя, 
даследчыю, прадстаужю амбасады \ 

мясцовых выканаучых уладау. Гэту 
падзею адпюстроувае фотаапьбом 
«Вял1К1 Нёман: хрон1ка сумеснага вод- 
нага падарожжа па Нёмане з Беларус! 
у Л|тву-2006» (Мн, 2006) .

29 мая 2013 года рачжю Г родзен
скага ф|л1яла РУП «Белводшлях» у 
межах Праграмы развщця унутранага 
воднага транспарту Рэспубл1К1 Бела
русь на 2011-2015 гг. на цеплаходзе 
«Вольга Соламава» адрадзш! водны 
шлях з Гродна у Друсмжнкай. Упер- 
шыню у псторьм незалежнай Беларус! 
судна з нашым сцягам перасякло

каталогу аддзела краязнауства 
Гродзенскай абласной навуко- 
вай 6|6л 1ятэк1 1мя Я.Ф. Карскага. 
Я спадзяюся, што прадстауленыя 
выданн! дапамогуць спецыял1стам 
выкарыстаць здабытк! суднаход
ства у разв(цц|' воднага турызму на 
Нёмане, а жыхарам Прынямоння
-  глыбей пазнаць псторыю род- 
нага краю.

вялМм будучым?
-  Думаецца, можна. Гэта 

здзейснщца, кал! знойдуцца людз! 
I установы, ЯК1Я возьмуцца за гэтую 
справу с1стэмна.


