
ГА РА ДОК З ЗА БА ВА МІ 

ЗНА ХО ДЗІЦ ЦА ЗА НЕ КАЛЬ КІ 

КІ ЛА МЕТ РАЎ АД ГРОД НА.

У КУ ТОЧ КУ 
ЗА ПА ВЕД НА ГА ЛЕ СУ

У аг ра ту рыс тыч ным комп лек-

се «Га ра дзен скі ма ён так «Ка-

роб чы цы» мож на па на зі раць не 

толь кі за жы вё ла мі ў валь е рах, 

але і за ты мі, якія жы вуць у пры-

род ным ася род дзі.

У са мым сэр цы комп лек су зна-

хо дзяц ца рэшт кі са праўд на га за-

па вед ні ка. Тут гу ля юць вы са ка род-

ныя і пля міс тыя але ні, ла ні, ко зы, 

які, ка су лі. На зі раць за імі мож на 

еду чы на ста ра жыт ным ды лі жан се, 

фа э то не аль бо брыч цы. Гэ ты ары-

гі наль ны транс парт з па рай ко ней 

да вя зе ў са мыя глу хія кут кі пар ку. 

Да лу чыць дзя цей да род най пры-

ро ды, у тым лі ку яе фаў ны, жа да-

юць мно гія баць кі.

Цяж ка ўя віць, але тут за ха ва ла-

ся цу доў ная алея ста га до вых ду боў, 

што са мо па са бе мож на на зваць 

уні каль най з'я вай. Пры гэ тым ста-

іць ці шы ня, якую па ру ша юць хі ба 

толь кі птуш кі і жы вё лы. Ка зач ны 

лес ба га ты на сюр пры зы.

Ка жуць, што ў мі ні-заа пар ку 

на ліч ва ец ца да 70 ві даў жы вёл. 

На тэ ры то рыі комп лек су зна хо-

дзіц ца пяць ва да ёмаў, у якіх во-

дзіц ца ры ба. А ва кол — мос ці кі, 

аль тан кі. Валь е ры для жы вёл зна-

хо дзяц ца ў асноў ным як раз каля 

ва да ёмаў. Кач кі, эк за тыч ныя ку-

рач кі жы вуць по бач з паў лі на мі і 

стра у са мі. Тут імк нуц ца па ка заць 

гар мо нію ча ла ве ка і дзі кай пры-

ро ды.

Дэнд ра ла гіч ны парк на ліч вае 

400 ві даў рас лін, част ка з якіх да-

во лі рэд ка су стра ка ец ца ў Бе ла-

ру сі. Па пе ры мет ры пра ля га юць 

аку рат ныя сцеж кі і ста яць утуль-

ныя лаў кі, тут мож на не толь кі 

ад па чыць, але і па лю ба вац ца 

пей за жам.

ГЭ ТЫ ДЗІ ВОС НЫ 
ДРАЎ ЛЯ НЫ СВЕТ...

Скульп ту ры, якія ўпры гож-

ва юць «Га ра дзен скі ма ён так», 

ства ра юц ца тут жа. Тра ды цый-

ныя пле нэ ры рэз чы каў па дрэ ве 

збі ра юць не толь кі бе ла рус кіх, 

але і за меж ных май строў.

Асновай пер ша га пле нэ ру 

амаль дзе сяць га доў та му ста лі 

воб ра зы на тэ му «Пад ан ні і каз кі 

зям лі Пры нё ман скай». Бе ла рус кія і 

лі тоў скія май стры вы ра за лі з дрэ ва 

11 пер са на жаў. Так па ча ла ся гэ та 

тра ды цыя — упры гож ваць ма ён так 

драў ля ны мі скульп ту ра мі, пры чым 

пра фе сій ных рэз чы каў.

З ця гам ча су па шы ры ла ся геа-

гра фія ўдзель ні каў. Праз не каль кі 

га доў на пле нэр, акра мя бе ла ру-

саў, пры еха лі май стры з Поль шчы, 

Літ вы, Укра і ны і Ра сіі. Яны ўва со-

бі лі ў дрэ ве раз на стай ных жы вёл. 

Да рэ чы, скульп ту ры ста лі част кай 

ары гі наль ных ла вак. Так з'я ві лі ся, 

на прык лад, лаў ка-так са, лаў ка-

паў лін і ін шыя.

Не абы шлі май стры і ка ляд ную 

тэ му. На тэ ры то рыі комп лек су з'я ві-

ла ся бат лей ка з біб лей скі мі пер са-

на жа мі. За гэ ты час пле нэр на быў 

устой лі вы ста тус між на род на га. Тут 

свой след у вы гля дзе ары гі наль-

ных скульп тур па кі ну лі больш за 

паў сот ні рэз чы каў з пя ці кра ін. Са-

мым ма са вым па коль кас ці ўдзель-

ні каў стаў Х, юбі лей ны фес ты валь 

май стэр ства, які прай шоў у жніў ні 

мі ну ла га го да. Тут сваю фан та зію 

пра яў ля лі ад ра зу 22 май стры. На 

гэ ты раз бяр вё ны ўва со бі лі сем на-

цы я наль ных тан цаў — «ля во ні ху», 

«га пак», «поль ку» і ін шыя.

Ка ла рыт ныя драў ля ныя фі гу ры 

мож на су стрэць у роз ных кут ках 

аг ра ту рыс тыч на га комп лек су. Па 

ўсім ві даць, што яны ства ра лі ся для 

доб ра га на строю. А «тан цу ю чыя» 

скульп ту ры яшчэ і ін тэр ак тыў ныя: 

пры на блі жэн ні да іх гу чыць ад па-

вед ная му зы ка.

«ГРО ДЗЕН СКАЯ 
КРЭ ПАСЦЬ. 
ПАР ТЫ ЗАН СКІ ЛА ГЕР»

Тут мож на атры маць уяў лен-

не аб тым, як жы лі пар ты за ны, 

якія ба я выя дзе ян ні пра хо дзі лі ў 

гэ тых мяс ці нах, і на ват па зва ніць 

у зва ны-сна ра ды.

Ім пра ві за ва ны пар ты зан скі ла-

гер ство ра ны ў 2011 го дзе на срод-

кі ААТ «Гро дзен скі мя са кам бі нат». 

І гэ та са праўд ны ла гер, які рас кі нуў-

ся ся род ляс но га ма сі ву. Аб гэ тым 

свед чаць пар ты зан ская зям лян ка, 

ляс ная шко ла, кух ня, стай ня і пар-

ты зан скі кас цёр. Пры кмет на, што 

ме на ві та тут раз горт ва лі ся баі пад-

час дзвюх су свет ных вой наў. На ват 

за ха ва лі ся ако пы з Пер шай су свет-

най вай ны, дзе раз мя шча ла ся ба-

та рэя, а пад час Вя лі кай Ай чын най 

вай ны тут зна хо дзіў ся пар ты зан скі 

ла гер. З ба я вых сна ра даў вы та ча-

ны ім пра ві за ва ныя зва ны.

У му зеі пад ад кры тым не бам са-

бра на ба я вая тэх ні ка: тан кі, пуш кі, 

зе ніт ныя ўста ноў кі. Не так даў но 

тут з'я ві лі ся но выя экс па на ты — ва-

ен на-транс парт ны са ма лёт АН-26 

і са ма лёт СУ-24. Гэ та са праўд ныя 

ба я выя ма шы ны.

Ня даў на ад кры ты но вы аб' ект — 

па мят ная ча соў ня, у якой раз мяс ці-

лі Аў гус тоў скую іко ну Бо жай Ма ці. 

Згод на з пад ан нем, яе воб раз з'я-

віў ся рус кім сал да там у 1914 го дзе 

пе рад біт вай пад го ра дам Аў гус то-

вам (за раз тэ ры то рыя Поль шчы) і 

прад ка заў пе ра мо гу.

Што год тут пра хо дзяць су стрэ-

чы з ве тэ ра на мі. Ка лі за ехаць сю ды 

пад час свя точ ных ме ра пры ем стваў 

на Дзень Пе ра мо гі, мож на стаць 

удзель ні кам му зыч на-тэ ат раль най 

пра гра мы, па каш та ваць сал дац кай 

ка шы, па ся дзець ка ля вог ні шча пад 

пес ні ва ен ных га доў. У ін шы час тут 

ар га ні за ва на эк скур сій ная пра гра-

ма для ту рыс тыч ных груп.

Гіс то ры ка-куль тур ны ту рыс тыч-

ны цэнтр зна хо дзіц ца ў шэ ра гу ін-

шых аб' ек таў ва ен на-ту рыс тыч на га 

марш ру ту. Не па да лё ку ста яць фар-

ты Гро дзен скай крэ пас ці 1887—1915 

га доў, якія пад час Вя лі кай Ай чын най 

вай ны ўва хо дзі лі ў склад Гро дзен-

ска га аба рон ча га ра ё на.

СВЯ ТА ГРА ЦЫ ЁЗ НЫХ 
СКА КУ НОЎ

У аг ра ту рыс тыч ным комп лек-

се што год на па чат ку ве рас ня 

ла дзіц ца вель мі пры го жае свя-

та — Дзень ка ня. Гэ та са праўд-

нае шоу, якое дэ ман стру юць 

удзель ні кі мяс цо ва га кон на-

спар тыў на га клу ба «Ама дэ ус».

На прык лад, яны пе ра адоль ва-

юць бар' е ры да 120 см, а не ка то рыя 

смель ча кі-жа кеі на сва іх ска ку нах 

бя руць і паў та ра мет ра. Свя та доў-

жыц ца амаль увесь дзень і збі рае 

вель мі мно га пры хіль ні каў. Сю ды 

пры яз джа юць цэ лы мі сем' я мі. Ёсць 

чым па за ба віц ца і дзет кам. Ім вель-

мі па да ба ец ца маг чы масць па кар-

міць жы вё лу, а хто больш сме лы, 

мо жа па ка тац ца вяр хом на рах ма-

ным ко ні ку пад на гля дам во пыт-

на га жа кея. Да рэ чы, та кая маг чы-

масць тут іс нуе па ста ян на. Кож ны 

на вед валь нік мо жа ска рыс тац ца 

та кой па слу гай і ад чуць ся бе «на 

ка ні». Толь кі тут мож на ўба чыць 

вы стаў ку ка рэт. Усе яны ў ра бо чым 

ста не і ка та юць дзя цей і да рос лых 

па тэ ры то рыі комп лек су.

Пра гра ма свя та не аб мя жоў ва-

ец ца толь кі вы ступ лен нем на ез ні-

каў. Да рэ чы, на ме ра пры ем ства 

пры яз джа юць прад стаў ні кі ін шых 

клу баў рэс пуб лі кі са сва ёй тэ ат-

ра лі за ва най эк стрэ маль най пра-

гра май. Ра зам з імі дэ ман стру юць 

свае май стэр ства ры ца ры мяс цо-

вых клу баў ба я вых мас тац тваў. Усе 

ахвотныя могуць атры маць май-

стар-клас ад куз ня цоў і рэз чы каў.

Трэ ба ска заць, што на «Дзень 

ка ня» пры яз джа юць ту рыс ты не 

толь кі з рэ гі ё на, але і з ін шых аб-

лас цей. Бы ва юць тут і за меж ныя 

гос ці — з Поль шчы і Літ вы. Свя та 

пра хо дзіць у вы хад ны дзень і мо жа 

стаць са праў ды не за быў най па дзе-

яй для сям'і, асаб лі ва для дзя цей.

У Га ра дзен скім ма ёнт ку «Ка-

роб чы цы» шы ро ка ад зна ча юць 

Мас ле ні цу, Дзень за ка ха ных, Ка-

ля ды і ін шыя свя ты.

ЗЯ ВА НА ЧАС ТУЕ 
ДА ЛІ КА ТЭ СА МІ

У цэнт ры ту рыс тыч на га комп-

лек су вы сіц ца са праўд ны за мак. 

Ад ну з яго сцен упры гож вае віт-

раж на дзе вяць мет раў з воб ра-

зам Зя ва ны — сла вян скай ба гі ні 

па ля ван ня. Яна, як гас па ды ня 

ся дзі бы, усіх за пра шае ў свой 

рэ ста ран.

І тут ёсць чым здзі віць. Рэ ста ран 

па бу да ва ны ў сты лі ста ра жыт най 

ся дзі бы, унут ра нае ўбран не ад па-

вя дае шля хец кім ка но нам.

Згод на з пад ан нем, ба гі ня Зя ва-

на — дач ка сла вян ска га бо га Пе-

ру на — спры я ла па ляў ні чым. Та му 

ў за ле ня ма ла тра фе яў, а так са ма 

ёсць гра вю ра са мой ула даль ні цы 

зам ка. Тут усё ды хае ста ра жыт-

на сцю — цяж кія гар дзі ны, абіў ка 

сцен, разь бя ная драў ля ная мэб ля, 

рас кош ныя ка мі ны і, вя до ма, дэ-

кор.

Як на са праўд най ста ра жыт най 

ся дзі бе, тут мож на па час та вац ца 

стра ва мі з дзі чы ны, пры га та ва ны-

мі па ста ра даў ніх рэ цэп тах. Яны 

па да юц ца пад са лод кую ме да ву-

ху, збі цень аль бо га ра чы глінт вейн. 

Усе на піт кі так са ма га ту юц ца на 

са мой ся дзі бе.

Пад сіл ка вац ца да лі ка тэ са мі 

мож на і на пры ро дзе, на прык лад, 

у аль тан цы комп лек су аль бо за яе 

ме жа мі. Ра бот ні кі рэ ста ра на га то-

вы пра па на ваць та кую па слу гу, як 

кей тэ рынг, ці вы язд ное аб слу гоў-

ван не.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

УНП 500043292

Ана толь ГРЫ ШУК, ге не раль ны ды-
рэк тар ААТ «Гро дзен скі мя са кам бі нат», 
член Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі:

— Аг ра ту рыс тыч ны комп лекс — гэ та 
імідж-пра ект Гро дзен ска га мя са кам бі на та. 
Ён па бу да ва ны не толь кі для прад пры ем-
ства. Прэ зі дэнт, ка лі ў мі ну лым го дзе на-
ве даў наш комп лекс, даў вы со кую ацэн ку 
гэ та му кі рун ку дзей нас ці.

Рас це коль касць на вед валь ні каў пар ты-
зан ска га ла ге ра. Мы не ча ка лі та ко га ін та-
рэ су. У гэ тым го дзе ёсць пла ны па шы рыць дэнд ра парк з да па мо гай 
ды зай не раў Гро дзен ска га аграр на га ўні вер сі тэ та. Па спра бу ем ства-
рыць му зей, які бу дзе ад люст роў ваць ча ты ры па ры го да. На прык лад, 
зі мо вая бу дзе з мядз ве дзем, ваў ка мі. За сне жа ныя дрэ вы... І му зы ка 
ад па вед ная, з мя це лі цай, воў чым выц цём. Вяс на — глуш цы, це це ру кі, 
птуш кі пя юць — вяс на прый шла. Во сень — бар сук ха ва ец ца ў на ру. 
Па гля дзім, як ды зай нер ад пра цуе гэ ту за дум ку і ідэю.

Па куль гас ці ні цы тут ня ма, бо гэ та ад па чы нак ад на го дня, лю дзі 
пры хо дзяць, гу ля юць, ядуць, з'яз джа юць. Але ў вя до ма га гро дзен ска-
га ін вес та ра ёсць пла ны бу да ваць не па да лё ку ва кол во зе ра пяць до-
мі каў і не вя лі кі га тэль. Маг чы ма, гэ та па спры яе пры ез ду ін ша га род ніх 
і за меж ных ту рыс таў, якія змо гуць па бы ваць на роз ных свя тах, што 
ла дзяц ца ўвесь год.

Аг ра ту рыс тыч ны комп лекс 
«Га ра дзен скі ма ён так 
«Ка роб чы цы» — ад па чы нак 
з яр кі мі эмо цы я мі ІМІДЖ-ПРА ЕКТ ААТ «ГРО ДЗЕН СКІ МЯ СА КАМ БІ НАТ»
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