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А Ў НЕ БЕ 
ЛУ НА ЛІ 
БУС ЛЫ...
У мяс тэч ку Галь ша ны, 
што на Ашмян шчы не, 

ура чыс та ад кры лі но вую ам бу ла то рыю
Тут бу дуць аб слу гоў вац ца жы ха ры ка ля 
55 на се ле ных пунк таў, дзе жы ве больш як 
3 ты ся чы ча ла век. Сім ва ліч на, што пад час 
цы ры мо ніі ад крыц ця ў не бе над аг ра га рад-
ком лу на ла мност ва бус лоў.

На мес нік стар шы ні Гро дзен ска га аб лас но га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та Вік тар ЛІС КО ВІЧ пад час 
ад крыц ця но вай ам бу ла то рыі пад крэс ліў:

— Ста ра жыт нае мяс тэч ка Галь ша ны зна ё мае і 
ці ка вае для мно гіх ту рыс таў. І сён ня ам бу ла то рыя 
да дасць но вых рыс да воб лі ку аг ра га рад ка. На бу-
даў ніц тва ам бу ла то рыі дзяр жа вай бы ло вы лу ча на 
больш як 1,5 міль ё на руб лёў, і гэ тая ўста но ва дасць 
маг чы масць жы ха рам і гас цям мяс тэч ка свое ча со-
ва атрым лі ваць ме ды цын скую да па мо гу.

Тут пра цуе ста ма та ла гіч ны ка бі нет, аб ста ля ва-
ны най ноў шай тэх ні кай (та кой ня ма на ват у аб лас-
ным цэнт ры), жа но чая кан суль та цыя, вя дзе пры ём 
урач-тэ ра пеўт, так са ма ў асоб ным кры ле раз ме-
шча ная ап тэ ка. Ад мет на, што ўсё аб ста ля ван не 
ам бу ла то рыі — ад крэс лаў і да сіс тэ мы ві дэа на зі-
ран ня — аб са лют на но вае. А яе бу даў ніц тва за ня-
ло ўся го год — усе ра бо ты вя лі ся кам па ні яй «Бу-
даў нік» пры фі нан са вай пад трым цы Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма. Так са ма ам бу ла то рыя атры ма ла ў 
па да ру нак ад абл вы кан ка ма но вы аў та ма біль, які 
да па мо жа ў пра цы ме ды каў.

Стар шы ня Ашмян ска га рай вы кан ка ма Мі ра-
слаў СА РА СЕК ад зна чыў:

— Сён ня зна ка вы і па мят ны дзень, бо мы ад-
кры ва ем цал кам но вы аб' ект. Я на ват і не зга даю, 
які з бу дын каў мы зда ва лі но вым, а не рэ кан стру я-
ва ным. Так са ма гэ тая па дзея свед чыць пра кло пат 
дзяр жа вы аб бу ду чы ні аг ра га рад коў: я цал кам 
упэў не ны, што но вая ам бу ла то рыя знач на па леп-
шыць якасць аб слу гоў ван ня і кам форт насць пра-
жы ван ня ўсіх жы ха роў і гас цей Галь ша наў.

23 чэр ве ня "Паў ноч ны век тар 
Гро дзен шчыны» ад бу дзец ца 
ўжо сёмы раз. Маш таб нае ме-
ра пры ем ства на кі ра ва на на тое, 
каб прэ зен та ваць эка на міч ны 
па тэн цыл ад ра зу трох ра ё наў: 
Ашмян ска га, Смар гон ска га і 
Аст ра вец ка га. У гэ тым го дзе 
пры маць выставу і фо рум бу-
дуць Ашмя ны. Мы па га ва ры-
лі са стар шы нёй Ашмян ска га 
рай вы кан ка ма Мі ра сла вам 
СА РА СЕ КАМ пра знач насць гэ тай
па дзеі, Шаў ко вы шлях і транс-
гра ніч ныя пра ек ты.

— Мі ра слаў Эд мун да віч, што 
з ся бе ўяў ляе «Паў ноч ны век-
тар»?

— Гэ та выстава і шмат гран ны фо рум 
як па ас пек тах, што раз гля да юц ца, так 
і па фар ма це. Ся род га лоў ных кі рун каў 
я б вы лу чыў раз віц цё пра мыс ло вас ці і 

сель скай гас па дар кі, на ладж ван не ла-

гіс тыч ных су вя зяў і пры да рож ны сэр віс, 

транс гра ніч нае су пра цоў ніц тва і ту рызм. 

Зра зу ме ла, усё гэ та цес на пе ра пле це на 

з тэ май ін вес ты цый. Ня гле дзя чы на тое, 

што ў ро лі гас па да ра сё ле та вы сту пае 

Ашмян шчы на, усе тры ра ё ны бу дуць 

прад стаў ле ныя ў роў най сту пе ні. На ша 

за да ча не кан ку ры ра ваць адзін з ад ным, 

а са ку му ля ваць усё са мае леп шае, што 

ёсць у кож на га, і па ка заць агуль ны па-

тэн цы ял. Ак цэнт ро бім на тое, што бы ло 

на пра ца ва на за час пас ля па пя рэд ня й 

выставы: но выя прад пры ем ствы, вы-

твор час ці, ві ды пра дук цыі.

— Як бу дзе пра хо дзіць ме ра пры-
ем ства?

— Яно бу дзе скла дац ца з трох бло-
каў. Пер шы — гэ та пле нар нае па ся-
джэн не, дзе мы кан цэп ту аль на раз гле-
дзім пы тан ні раз віц ця на шай кра і ны, яе 
ін тэ гра цыі ў су свет ныя пра цэ сы і ро лю 
на ша га рэ гі ё на ў гэ тым. Дру гі — гэ-
та вы стаў ка-кір маш. Пля цоў кай для 
яе ста не фізкультурна-аздараўленчы 
комплекс і га лоў ная ву лі ца го ра да. 
Тут мож на бу дзе не толь кі па зна ё міц-
ца з ін вес ты цый ны мі і рэ крэ а цый ны мі 
маг чы мас ця мі ра ё наў, але і паў дзель-
ні чаць у са праўд ным свя це. Цэнт ры 
твор час ці, мас тац кія ка лек ты вы і на-
ву чаль ныя ўста но вы прад ста вяць кан-
цэрт ную пра гра му, раз гор нец ца го рад 
май строў, у гэ ты дзень ува ход у му зей 
для ўсіх удзельнікаў мерапрыемства 
бу дзе бяс плат ным. Тут жа мож на бу-
дзе па каш та ваць і на быць пра дук цыю 
прад пры ем стваў, якія вя до мыя да лё ка 
за ме жа мі на ша га рэ гі ё на. І трэ ці склад-
нік — кан такт на-ка а пе ра цый ная бір жа, 

якая бу дзе на сіць пры клад ны ха рак тар. 
Мы, на прык лад, пла ну ем пад пі сан не 
шэ ра гу да га во раў, у пры ват нас ці з 
Шаль чы нінк скім ра ё нам Літ вы. Акра мя 
та го, на фо ру ме бу дуць прэ зен та вац ца 
кан крэт ныя зя мель ныя ўчаст кі і цэ лы 
шэ раг аб' ек таў не ру хо мас ці — мес цы, 
на якія мож на прый сці і па чаць пра ца-
ваць. Іх мож на раз гля даць і як ба зу для 
вы твор час цяў, і для прад пры ем стваў 
сфе ры па слуг, і для лю бых ін шых ві даў 
дзей нас ці. І мы хо чам не прос та па ка-
заць, ча го да сяг ну лі, але і зра біць пас ля 
гэ та га фо ру му крок на пе рад.

— У чым га лоў ныя пе ра ва гі паў ноч-
най част кі Гро дзен скай воб лас ці?

— Мы зай ма ем асаб лі вае геа гра фіч-
нае ста но ві шча. Як пад крэс ліў кі раў нік 
на шай дзяр жа вы ў час апош ня га ві зі ту 
ў Кі тай, ця пер як ні ко лі ак ту аль ны так 
зва ны Шаў ко вы шлях. Са мая ка рот кая 
да ро га з Кі тая праз Ра сію ў Бал тый скае 
мо ра пра хо дзіць ме на ві та праз Ашмя-
ны, Смар гонь і Аст ра вец. Праз на шу 
чы гун ку і аў та ма біль ныя пунк ты про-
пус ку. Мы імк нём ся быць част кай гэ тай 
знач най эка на міч най мі сіі і на да ём вя лі-
кае зна чэн не раз віц цю тран зіт на га па-
тэн цы я лу. На фо ру ме цэ лы блок бу дзе 
пры све ча ны і раз віц цю пры да рож на га 
сэр ві су: ра бо це іс ну ю чых аб' ек таў, пра-
ек там у пра цэ се бу доў лі і пры дат ным 
пля цоў кам, якія мож на бу дзе за сво іць 
у бу ду чы ні. Мо жа, мы і пяс чын ка на гэ-
тым шля ху, але нас не па він на знес ці 
вет рам. І без умоў на, геа гра фіч нае ста-
но ві шча аба вяз вае нас пад трым лі ваць 
моц ныя транс гра ніч ныя су вя зі.

— Да рэ чы, аб транс гра ніч ных 
пра ек тах. Якія най больш буй ныя ўжо 
ўда ло ся рэа лі за ваць?

— Па роз ных пра гра мах на раз віц цё 
на шых са цы яль ных уста ноў мы атры-
ма лі амаль міль ён еў ра ад Еў ра са ю за. 
Бы ла зроб ле на ве ла да рож ка, збу да-

ва ны спар тыў ны ста ды ён, ар га ні-
за ва на му зей ная экс па зі цыя, мы 
атры ма лі тэ ат ра лі за ва ныя кас-
цю мы для фестывалю «Галь шан-
скі за мак» – Соф’і Гальшанскай і 
Стэфана Сапегі, Чорнага Манаха і 
Белай Панны, князя Гальшанскага і 
іншыя. За раз у нас яшчэ больш ам-
бі цый ныя пла ны, хо чам мі ні мум у 
два ра зы па вя лі чыць гэ тую ліч бу.

Мы сфар мі ра ва лі яшчэ не каль кі 
за явак, і яны ўжо прай шлі сур' ёз-
ны пер ша па чат ко вы ад бор. На ват 
па дум ва ем аб тым, што на ша му 
ра ё ну мож на бы ло б пра вес ці май-
стар-клас, як пра ца ваць з та кі мі 
пра ек та мі. Да рэ чы, вя лі кі плюс, 
што на ство ра ных дзя ку ю чы транс-
гра ніч ным су вя зям аб' ек тах і пад-
час бу даў ніц тва, і пас ля пра цу юць 

на шы спе цы я ліс ты.

Мы ак тыў на на ладж ва ем між на цы я-
 наль ныя су вя зі яшчэ з пер ша га фо-
ру му. Та ды Віль нюс кі ра ён па зна ё міў 
нас з поль скі мі Су вал ка мі, з які мі по тым 
на ра дзіў ся са мы буй ны пра ект. Га лоў-
нае, што ўсе на шыя да га во ры не фар-
маль ныя. Мы ез дзім адзін да ад на го 
для аб ме ну во пы там, пра во дзім ра зам 
спар тыў ныя ме ра пры ем ствы, доб рыя 
зно сі ны па між са бой у школь ні каў, прад-
стаў ні коў куль ту ры, прэ сы. На прык лад, 
мы да мо ві лі ся з буй ным ра ё нам Поль-
шчы — Мінск-Ма за вец кі, што ў нас бу-
дзе ад бы вац ца аб мен ін фар ма цы яй у 
рэ жы ме ан лайн. Яны пра нас раз мя-
шча юць ін фар ма цыю ў сва іх вы дан нях 
і ін тэр нэт-пля цоў ках, а мы — пра іх.

— Якіх вы ні каў вы ча ка е це ад сё-
лет ня га «Паў ноч на га век та ра»?

— На мой по гляд, леп шай пля цоў кі 
для по шу ку парт нё раў, чым фо ру мы, 
скла да на пры ду маць. Ад нак не трэ ба 
ад та ко га ме ра пры ем ства ча каць ім-
гнен на га эфек ту. У пер шую чар гу яно 
на кі ра ва на на ства рэн не пэў на га імі джу 
рэ гі ё на. Фо рум па каз вае га тоў насць лю-
дзей, якія тут жы вуць, да су пра цоў ніц тва 
і па спя хо выя пры кла ды та кой пра цы. 
Мы, як прад стаў ні кі ўла ды на мес цах, 
пад трым лі ва ем дзе ла вы клі мат — да-
лей спра ва за прад пры ем ства мі. У нас 
ёсць па гад нен ні аб су пра цоў ніц тве з 
дзя сят кам рэ гі ё наў роз ных кра ін.

Для нас важ ным мо ман там на ця-
пе раш нім фо ру ме бу дзе прэ зен та цыя 
ту рыс тыч на га маршруту «Паўночны 
вектар Гродзеншчыны: з мінулага ў 
будучыню», які аб' яд ноў вае ўсе тры ра ё -
ны. Маршрут уключае ў сябе шэсць 
аб'ектаў: у Смаргонскім раёне гэта 
гісторыка-краязнаўчы музей і музей-
сядзіба М. К. Агінскага, у Астравецкім –
Касцёл Найсвяцейшай Троіцы ў Гер-

вятах і інфармацыйны цэнтр АЭС, 
а на Ашмяншчыне – краязнаўчы музей 
імя Ф. Багушэвіча і руіны былога зам-
ка Сапегаў з фрагментамі абарончых 
збудаванняў XVI — XVII ст., XVIII — XX 
ст. Мы паказваем усё са мае ці ка вае і 
раз ліч ва ем, што 2 + 2 + 2 бу дзе не 6, а 
як мі ні мум 8.

— Пы тан не 
н а  м е с  н і  к у 
стар шы ні рай-
вы кан ка ма па 
эка но мі цы, пра-
м ы с  л о  в а с  ц і , 
ганд лі і сфе ры 
па слуг Га лі не 
Ста ні сла ваў не 
ЛЮТ КОЎ СКАЙ: 
на ка го ўво гу ле 
на кі ра ва ны фо-
рум?

— Мы за ці-
каў ле ны ў на-
шых ай чын ных ін вес та рах, бу дзем 
шчыль на пра ца ваць і з са юзам прад-
пры маль ні каў, яны збі ра юц ца пры няць 
маш таб ны ўдзел у фо ру ме, і з ПВТ, і 
з «Вя лі кім ка ме нем», і са сва бод най 
эка на міч най зо най «Грод на ін вест». Але 
на цэ ле ны мы і на тое, каб прый шлі за-
меж ні кі. Для іх мы ся бе па зі цы я ну ем 
як рэ жым най боль ша га спры ян ня. На-
прык лад, па вы ні ках пра цы за 2016 год 
Ашмян скі ра ён за няў дру гое мес ца ў 
Гро дзен скай воб лас ці па са цы яль на-
куль тур ным раз віц ці. А ра ней — пер-
шае мес ца ў пра мыс ло вас ці і дру гое ў 
бу даў ні чай сфе ры.

Да рэ чы, на фо ру ме акра мя прад пры-
ем стваў з во пы там бу дуць прад стаў ле ны 
стар та пы — гэ та вы дат ная маг чы масць 
для на шай мо ла дзі па ка заць ся бе, а мо-
жа, і за клю чыць доб ры кант ракт.

— «Паў ноч ны век тар Гро дзен-
шчыны» мож на на зваць уні каль ным 
пра ек там. Як тром су сед нім ра ё нам 
уда ец ца пад трым лі ваць та кія моц-
ныя су вя зі?

— Мы прос та ра зу ме ем, што ра зам 
мы больш ма гут ныя. Заў сё ды да па ма-
га ем адзін ад на му з пра ца ўлад ка ван нем 
кад раў. У Аст ра вец ця пер з'яз джа юц ца 
спе цы я ліс ты з усёй Бе ла ру сі, а ў Смар-
гонь ня даў на прый шоў буй ны вы твор ца, 
з'я ві лі ся пра цоў ныя мес цы, якія тут жа 
бы лі прад стаў ле ны на на шым ра ён ным 
кір ма шы ва кан сій. А мы, на прык лад, бя-
ром да ся бе спе цы я ліс таў на пе ра на ву-
чан не і на бу даў ніц тва буй ных аб' ек таў.

Так што нель га ска заць, што на ша 
су пра цоў ніц тва но сіць ра за вы ха рак-
тар ці мы жы вём ад фо ру му да фо ру-
му — гэ та ня спын ная ра бо та, якая дае 
ста біль на доб ры вы нік.

У та го, хто пер шы раз чуе 

сло ва ве ла ту рызм, яно ня рэд ка 

вы клі кае шчы рае здзіў лен не. 

А тут — яшчэ і між на род ны! 

На са май спра ве гэ та вы дат ны 

спо саб су мяс ціць пры ем нае 

з ка рыс ным: атры маць но выя 

ўра жан ні і ўма ца ваць зда роўе. 

А вы гад нае раз мя шчэн не 

Ашмян ска га ра ё на толь кі 

спры яе раз віц цю гэ та га 

перс пек тыў на га на прам ку.

Ве ла да рож ка — «пра дукт» пра-

гра мы транс гра ніч на га су пра цоў ніц-

тва «Лат вія — Літ ва — Бе ла русь» у 

ме жах Еў ра пей ска га ін стру мен та доб-

ра су сед ства і парт нёр ства. Гэ тая част-

ка пра гра мы на кі ра ва на на раз віц цё 

ве ла сі пед на га ту рыз му і ту рысц ка-ін-

фар ма цый най сіс тэ мы ў пры гра ніч ным 

рэ гі ё не Літ вы і Бе ла ру сі.

Га лоў ным парт нё рам Ашмян ска-

га ра ё на стаў лі тоў скі му ні цы па лі тэт 

Бірш та нас, а 90% кош ту аб' ек та, які 

абы шоў ся ў 705 ты сяч еў ра, пра фі нан-

са ва ла Еў ра пей ская ка мі сія.

— Ве ла да рож ка пра цяг лас цю 

1,8 км раз ме шча на ў ма ляў ні чай ле-

са пар ка вай зо не ўро чы шча “Су хая». 

Дзя ку ю чы яе з'яў лен ню ў го ра дзе 

па чаў ак тыў на раз ві вац ца ве ла рух, 

што мы з ра дас цю пад трым лі ва ем. 

На прык лад, мы пра вя лі ве ла па рад у 

го нар па чат ку се зо на, Дня Пе ра мо гі і 

за кан чэн ня на ву чаль на га го да, — па-

ве да мі ла ін струк тар-ме та дыст па 
ту рыз ме ад дзе ла аду ка цыі, спор ту 
і ту рыз му Ашмян ска га рай вы кан ка-
ма Ала СТЭ ФА НОЎ СКАЯ.

У цэ лым пра гра ма су пра цоў ніц тва 

вель мі маш таб ная. Спе цы я ліс ты трох 

кра ін ужо рас пра ца ва лі зруч ныя і па-

зна валь ныя ве ла марш ру ты па го ра дзе 

Алі ту се і Алі тус кім ра ё не Лат віі, лі тоў-
скім Бірш та на се і бе ла рус кім Грод не 
і Ашмя нах. Да рэ чы, для Ашмян ска га 
ра ё на пра ду ма на цэ лых пяць ту рыс-
тыч ных марш ру таў пра цяг лас цю да 
37 кі ла мет раў. Ся род іх марш ру ты з 
за гад ка вы мі наз ва мі «Шля хец кі», «Ня-
вес цін ка мень», «Гі пі ка», «Маг нац кі» і 
«Уро чы шча Су хая да лі на». Пад час па-
да рож жаў мож на ўба чыць, на прык лад, 
цуд пры ро ды — ве лі зар ны глад кі ва лун, 
ад чуць ся бе ка ра на ва най асо бай у ста-
ра жыт ным за мку або па бы ваць у кон-
на-спар тыў ным цэнт ры. Уво гу ле, на ват 
са мы спрак ты ка ва ны ту рыст змо жа ад-
крыць для ся бе неш та но вае.

Пра ект за клі ка ны ўнес ці ўклад у 
за ха ван не на ва коль на га ася род дзя, 
раз віц цё ту рыс тыч на га па тэн цы я лу 
рэ гі ё наў і ўма ца ван не па бра цім скіх 

ад но сін па між дзвю ма кра і на мі



Ду га Стру вэ — гэ та са мае 
доў гае ў гіс то рыі, больш як 
2820 кі ла мет раў, гра дус нае 
вы мя рэн не ду гі ме ры ды я на. 
Яно пра во дзі ла ся з 1816 па 
1855 га ды і на зва на так у го-
нар ра сій ска га аст ра но ма ня-
мец ка га па хо джан ня Фрыд-
ры ха Стру вэ, які быў ідэй ным 
на тхняль ні кам да сле да ван ня. 
Ду га пра хо дзі ла і праз тэ ры-
то рыю Ашмян ска га ра ё на, дзе 
ця пер у аг ра га рад ку Галь ша-
ны ство ра ны і пры све ча ны ёй 
му зей.

Вы мя рэн не пра во дзі ла ся з мэ-
тай вы ву чэн ня геа мет рыч ных па-
ра мет раў зям лі, яе фор мы і па ме ру. 
У вы ні ку бы ло за кла дзе на 265 геа-
дэз іч ных пунк таў, якія і ўяў ля юць 
гэ тую са мую ду гу, за раз пры зна-
ную Пом ні кам Су свет най спад чы-
ны ЮНЕС КА. Са мі пунк ты — гэ та 
за ка па ныя ў зям лю геа дэз іч ныя ку-
бы два на два мет ры, па зна ча ныя 
звер ху драў ля ным слу пом.

На тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
бы ло за кла дзе на 34 геа дэз іч ныя 
пунк ты, якія пра хо дзяць па тэ ры то-
рыі Гро дзен скай і Брэсц кай аб лас-
цей. У Ашмян скім ра ё не зна хо дзіц ца 

геа дэз іч ны пункт «Ту піш кі», ад кры-

ты як ту рыс тыч ны аб' ект у 2007 го-

дзе. Пас ля гэ тай па дзеі ці ка васць у 

мяс цо вых жы ха роў і на вед валь ні каў 

краю да Ду гі Стру ве рэз ка ўзрас ла, 

та му су пра цоў ні кі Галь шан скай біб-

лі я тэ кі пры ня лі ра шэн не ства рыць 

тэ ма тыч ны му зей.

Як рас ка за ла Алё на ЮНЕ ВІЧ, 
за гад чы ца сель скай біб лі я тэ кі 

аг ра га рад ка Галь ша ны і кі раў нік 
му зея «Ду га, якая аб' яд ноў вае на-
ро ды і куль ту ры», у 2011 го дзе ідэя 
пе ра маг ла на кон кур се еў ра пей скіх 
мі ні-пра ек таў «Тан дэм». Сам му зей 
быў ад кры ты ў 2013 го дзе. Ад нак 
яшчэ да афі цый на га ад крыц ця яго 
на ве да лі ўдзель ні кі «Галь шан скіх 
чы тан няў» і пя та га па ся джэн ня ка-
ар ды на цый на га ка мі тэ та па пы тан-
нях Ду гі Стру вэ.  Па ся джэн ні ад бы-
ва юц ца раз на два га ды ў кра і нах, 
праз якія пра хо дзіць Ду га. Да рэ чы, 
іх 10: Нар ве гія, Шве цыя, Фін лян дыя, 
Эс то нія, Літ ва, Лат вія, Бе ла русь, 
Укра і на, Ра сія, Мал до ва.

Пе рад су пра цоў ні ка мі му зея ста-
іць за да ча ства рыць экс па зі цыю 
ін фар ма цый на га, а не ма тэ ры яль-
на га пла на. Да след чы кі збі ра юць 
да ныя аб лю дзях, якія ства ра лі Ду гу 
Стру вэ (асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец-
ца вы хад цу з Ашмян шчы ны Іо сі фу 
Хоць ку), вы хад цу з Ашмян шчы ны, 
аб кра і нах і пунк тах, праз якія яна 
пра хо дзіць. Акра мя ту рыс таў з 
кра ін, якія ма юць не па срэд нае да-
чы нен не да гэ та га пом ні ка, му зей, 
пры све ча ны Ду зе Стру ве, з-за сва-
ёй гіс та рыч най знач нас ці вы клі кае 
жы вую ці ка васць і ў прад стаў ні коў 
ін шых дзяр жаў, на прык лад Вя лі ка-
бры та ніі, Бель гіі, Япо ніі



Гэта сцвярджэнне аб са-
лют на спра вяд лі вае, бо тут 
ву чац ца адо ра ныя дзе ці і 
вы кла да юць най та ле на ві-
цей шыя пе да го гі.  А апош-
нія два га ды на ба зе шко лы 
пра хо дзіць буй ны дзі ця чы 
кон курс «Вя сё лы Жу жа», 
пры мер ка ва ны да фес ты-
ва лю ся рэд ня веч най куль-
ту ры «Галь шан скі за мак»

Як рас ка за ла ды рэк тар 
Галь шан скай дзі ця чай шко лы 
мас тац тваў На тал ля ТРОТ, у 
гэ тым го дзе ў кон кур се пры ня-
лі ўдзел 51 уста но ва аду ка цыі і 
каля 400 хлоп чы каў і дзяў ча так 
з усёй краіны. Мож на бы ло
пра явіць свае здоль нас ці ў ча ты-
рох намінацыях: спе вы, ігра на 
му зыч ных ін стру мен тах, мас тац-
кае сло ва і жы ва піс. Асаб лі васць 
кон кур су ў тым, што ён ары ен та-
ва ны на са мых ма лень кіх жы ха-
роў Бе ла ру сі, уз рос там ад 3 да 
11 га доў. Наз ва «Вя сё лы Жу жа» 
ўзнік ла не  вы пад ко ва. У 2007 го-
дзе Галь шан ская агуль на аду ка-
цый ная шко ла ста ла гім на зі яй, 
та ды ў яе з'я вілася афі цый ная 
эмблема — выява пра ца ві тага 
чмяля. Пер са наж Жу жа — пра-
цяг гэ тай тэ мы ў жар таў лі вым 
ва ры ян це.

Ця пер у Галь шан скай дзі ця-
чай шко ле мас тац тваў і класах 
аграгарадка Ба ру ны на трох 
ад дзя лен нях — ха ра вым, ін-
стру мен таль ным і вы яў лен-
чым — ву чыц ца 126 дзя цей.
Да рэ чы, засвоіць тут мож на  
скрыпку, цым ба лы, фар тэ пі я на 
і ба я н. Кож ны год хто-не будзь з 
вы пуск ні коў аба вяз ко ва пра цяг-
вае ву чо бу па спе цы яль нас ці. 
Ёсць і тыя, хто яшчэ школьнікам 
стаў стыпендыатам Спецы-
яльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па па-
трымцы таленавітай моладзі. 
У 2014 годзе была адзначана 
Елізавета Лаўрыновіч, якая 

займаецца выяўленчым ма-
стацтвам, а летась — Наталля 
Райская, якая выдатна іграе на 
цымбалах. 

Восем гадоў таму пры шко-
ле пад кіраўніцтвам Наталлі 
Каспяровіч быў арганізаваны 
інструментальны ансамбль 
«Мелодыка». Дзіцячы ўзорны 
калектыў удзельнічаў больш 
чым у 35 прэстыжных канцэртах, 
конкурсах І фестывалях, дзе не 
раз станавіўся пераможцам.

Ак тыў на пра яў ля юць ся бе не 
толь кі вуч ні, але і пе да гагічны 
калектыў, які складаецца з 
15 чалавек. Не так даў но гэ та ўста -
но ва аду ка цыі атры ма ла ты тул 
«Най леп шая пер ша сная праф-
саюзная ар га ні за цыя ў рэс пуб лі-
цы». У маі ва каль на-ін стру мен-
таль ны ан самбль на стаў ні каў 
прай шоў у фі нал ак цыі «Слаў ся 
зям лі на шай свет лае імя», га-
лоў най па дзе яй якой бы ло ма-
са вае вы ка нан не ка лек ты ва мі 
з усёй кра і ны гім на Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на пло шчы Дзяр жаў-
на га сця га ў ста лі цы.

А ін стру мен таль ны ду эт 
«На тхнен не» — цым ба лы і фар тэ-
пі я на, — які ар га ні за ва лі ма ла дыя 
пе да го гі Да р'я Ан то на віч і Вік то-
рыя Па го да, увай шоў у 25 най-
леп шых ка лек ты ваў Еў ро пы па 

вы ні ках між на род на га кон кур су 

«Са лют та лен таў». У кон кур се 

пры ня лі ўдзел больш за 2000 ча-

ла век, з іх — 625 ін стру мен та ліс-
таў. Дуэт заняў першае месца на 
рэс пуб лі кан скім эта пе ў Мін ску, 
дзя ку ю чы ча му пры няў удзел у 
га ла-кан цэр це ў Санкт-Пе цяр-
бур гу. Доб ра ва ло да юць вы ка-
наў цы не толь кі ін стру мен там, 
але і май стэр ствам вы кла дан-
ня, та му не так даў но Вік то рыя 
Па го да ста ла яшчэ і пе ра мож-
цам рэспубліканскага кон кур су 
«Най леп шы па пра фе сіі ся род 
мо ла дзі, якая пра цуе ў аг ра га-
рад ках» у на мі на цыі «На стаў нік 
дзі ця чай шко лы мас тац тваў»



У ме жах пра гра мы транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва 
«Поль шча — Бе ла русь — Укра і на» ў 2015 го дзе ў 
го ра дзе быў па бу да ва ны лёг ка ат ле тыч ны ста ды ён. 
Пра гра ма на кі ра ва на на ра шэн не вост ра ак ту аль най 
за раз праб ле мы: пра фі лак ты ку за ліш няй ва гі. І гэ та 
са праў ды пра цуе — з ра ні цы на ста ды ё не мож на 
ўба чыць бе гу ноў, якія пад трым лі ва юць фор му пе-
рад пра цай, днём трэ ні ру ец ца мо ладзь, а ве ча рам 
тут мож на за ўва жыць ак тыў ных па жы лых лю дзей, 
за хоп ле ных скан ды наў скай ха дой.

Як рас тлу ма чыў нам на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла 
аду ка цыі, спор ту і ту рыз му Ашмян ска га рай вы кан ка ма
Вік тар БАГ ДА НО ВІЧ, пра віль ная наз ва спар тыў на га 

аб' ек та — лёг ка ат ле тыч нае яд ро. Тут аб ста ля ва ны су час ныя 
бе га выя да рож кі, сек та ры для скач коў у даў жы ню з раз бе гу 
і штур хан ня яд ра, фут боль нае по ле з на ту раль ным па крыц-
цём, а так са ма тры бу ны на 500 па са дач ных мес цаў.

— Го рад ак тыў на вы ка рыс тоў вае ста ды ён на пра ця гу 
ўся го цёп ла га се зо на. Шко ла і ка ледж, якія зна хо дзяц ца 
не па да лёк, тут пра вод зяць уро кі фі зіч най куль ту ры. На 
ста ды ё не трэ ні ру юц ца і вуч ні лёг ка ат ле тыч на га ад дзя-
лен ня спар тыў най шко лы. Да рэ чы, пас ля з'яў лен ня но ва га 
вы са как лас на га спар тыў на га аб' ек та і па ляп шэн ня якас ці 
трэ ні ро вак яны па ча лі па каз ваць вель мі доб рыя вы ні кі. 
З бе гам на 400 мет раў спраў ля юц ца за 52 се кун ды — гэ та 
бліз ка да пер ша га да рос ла га раз ра ду. А ра ней за хві лі ну 
ледзь да бя га лі, — рас каз вае Вік тар Баг да но віч.

Да рэ чы, на ста ды ё не пра хо дзяць ра ён ныя мат чы па 
фут бо ле, у пла нах — пры няць аб лас ныя спа бор ніц твы. 
Па куль жа тут ня рэд ка сы хо дзяц ца ў спар тыў най ба раць бе 
ў роз ных лёг ка ат ле тыч ных кі рун ках (вель мі па пу ляр ны — 
мна га бор'е) ра бот ні кі ашмян скіх прад пры ем стваў і ар га ні-
за цый пад час сва іх унут ра ных спа бор ніц тваў.

Пра ект кош там 1,5 міль ё на до ла раў быў рэа лі за ва ны су-
мес на з поль скім па ве там Су вал кі, та му за раз па між дву ма 
рэ гі ё на мі вель мі цёп лыя ад но сі ны. Ма ла дыя спарт сме ны 
па ста ян на ез дзяць адзін да ад на го ў гос ці, су стра ка ю чы ся 
на сяб роў скіх спар тыў ных ме ра пры ем ствах



Агуль ная спра ваАгуль ная спра ва  

НЕ КАН КУ РЭН ТЫ, А СА ЮЗ НІ КІ
Як на Ашмян шчы не рых ту юц ца да ўні каль на га фо ру му

На за мет ку па да рож ні камНа за мет ку па да рож ні кам  

«ДУ ГА, 
ЯКАЯ АБ' ЯД НОЎ ВАЕ 
НА РО ДЫ І КУЛЬ ТУ РЫ»

Му зей між на род на га зна чэн ня ў аг ра га рад ку

У зда ро вым це ле...У зда ро вым це ле...  

Ста ды ён для рэ кор даў
Ча му ў Ашмя нах так па пу ляр ная лёг кая ат ле ты ка?

Зя лё ны шляхЗя лё ны шлях  

На стаў ні кі шко лы мас тац тваў 
Да р'я АН ТА НО ВІЧ і Вік то рыя 
ПА ГО ДА. Зем ля кі ве да юць іх так-
са ма як вы дат ных вы ка наў цаў. Іх 
ду эт «На тхнен не» вы кон вае тво-
ры кла сі каў і су час ных па пу ляр-
ных кам па зі та раў.

Ды рэк та ра дзі ця чай шко лы мас тац тваў На тал лю ТРОТ і га лоў на га спе-
цы я ліс та ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі На-
тал лю СКУР НО ВІЧ фо та апа рат «уба чыў» ка ля бу дын ка гэ тай шко лы.

Га ла сіс ты чмель і «На тхнен не» 
на між на род ным уз роў ні

Галь шан ская дзі ця чая шко ла мас тац тваў умее здзіў ляць

До-рэ-міДо-рэ-мі  

Я бу ду доў га гнаць ве ла сі пед...
Як на Ашмян шчы не раз ві ва юць між на род ны ве ла ту рызм


