
МА ЛОЕ КАЛЬ ЦО 
ВЯ ЛІ КА ГА МАРШ РУ ТУ

Марш рут «Ма лая ра дзі ма» іс-

нуе ў Шкло ве не пер шы год, але 

ця пер ён удас ка наль ва ец ца і па-

шы ра ец ца. Тут яшчэ знаходзяцца 

пад ура жан нем ад зды мак клі па 

Але ны Лан ской «Ку то чак Бе ла ру-

сі». Але дом — шко ла — кры ні-

ца — гэ та яшчэ не ўсё, што тут 

мо гуць па ка заць. У ад дзе ле ідэа-

ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 

спра вах мо ла дзі рай вы кан ка ма 

ад зна ча юць, што коль касць тых, 

хто жа дае па гля дзець, дзе прай-

шло дзя цін ства, юнац тва і па ча так 

пра цоў най дзей нас ці кі раў ні ка кра-

і ны, рас це. За раз вось не спы ня-

ец ца па лом ніц тва да Тра фі ма вай 

кры ні цы, якую доб ра ўпа рад ка ваў 

яшчэ дзед Прэ зі дэн та. У дзень тут 

бы вае не каль кі дзя сят каў ча ла век. 

І гэ та не ўліч ва ю чы афі цый ных дэ-

ле га цый. Пры чым не толь кі з Бе-

ла ру сі, а з роз ных кра ін і час цей 

за ўсё Ра сіі.

Але ся КУП ЦО ВА, на чаль нік 

ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 

куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 

Шкло ўска га рай вы кан ка ма дзе-

ліц ца на пра цоў ка мі:

— Па чы нац ца наш марш рут 

бу дзе са Шкло ва — гіс то ры ка-

края знаў ча га му зея, дзе ёсць вы-

стаў ка, пры све ча ная дзей нас ці 

пер ша га Прэ зі дэн та. По тым на-

вед ва ем шкло ўскую шко лу № 1, 

дзе Аляк сандр Ры го ра віч пэў ны 

час уз на чаль ваў кам са моль скую 

пяр віч ку і дзе пасля ву чы лі ся двое 

яго сы ноў. Да рэ чы, праз тры га ды 

шко ла ад зна чыць сваё 100-год дзе. 

Алек санд рыя — ра дзі ма Прэ зі дэн-

та, тут, ад па вед на, са мы за па тра-

ба ва ны аб' ект — шко ла, дзе ён ву-

чыў ся. І Тра фі ма ва кры ні ца, якая 

по бач з аг ра га рад ком. Дом, дзе 

жыў Лу кашэн ка ма лым дзіцем, не 

за ха ваў ся. Ён быў зне се ны, але 

праз пэў ны час на гэ тым мес цы 

па бу да ва лі ін шы дом, па доб ны на 

па пя рэд ні. Гэ та пры ват ная ма ё-

масць, за кры тая для на вед валь-

ні каў. Уба чыць яго мож на толь кі 

ў клі пе Але ны Лан ской — здым кі 

пра хо дзі лі ме на ві та ў ім. А яшчэ ў 

шко ле — тым са мым бу дын ку, дзе 

ву чыў ся бу ду чы Прэ зі дэнт. За раз 

там му зей, а по бач зна хо дзіц ца 

су час ная двух па вяр хо вая шко ла. 

Тра фі ма ва кры ні ца апош нім ча сам 

так са ма змя ні ла ся да не па зна-

валь нас ці — гэ та цэ лы комп лекс 

па бу доў, пры го жа аформ ле ны 

ланд шафт. Сё ле та ў яе доб ра ўпа-

рад ка ван ні пад час су бот ні ка пры-

маў удзел і сам Прэ зі дэнт. Гэ тую 

кры ні цу на вед ва лі Прэ зі дэнт Ра сіі 

Ула дзі мір Пу цін і прэм' ер Дзміт рый 

Мядз ве дзеў. Яны вель мі вы со ка 

аца ні лі якасць ва ды. За раз мы 

пра пра цоў ва ем яшчэ адзін аб' ект, 

дзе па чы на ла ся пра цоў ная дзей-

насць бу ду ча га Прэ зі дэн та.

ФО ТА НА ПА МЯЦЬ
Але лепш адзін раз па гля дзець, 

чым сто ра зоў па чуць. Ад Шкло ва 

да Алек санд рыі 20 кі ла мет раў. Па-

куль едзем да аг ра га рад ка, ідэо-

лаг гас па дар кі ААТ «Алек санд-

рый скае» Але на ГВОЗ ДЗЕ ВА 

зна ё міць з мяс ці на мі, рас каз вае 

пра ста ра жыт ныя кур га ны, якія 

зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі ра ё на, 

пра ма ляў ні чыя мяс ці ны, за ха-

ван не тра ды цый, Тра фі ма ву кры-

ні цу. Па рас ка зах жы ха роў, ва да 

ў ёй заў сё ды вель мі ца ні ла ся, яе 

лі чы лі свя той. Яна мо жа і ме сяц 

ста яць, і год — пра ве ра на ўжо, не 

псу ец ца. На Хры шчэн не яе на вед-

вае ка ля 2,5 ты ся чы ча ла век. Да-

рэ чы, ад ноў ле ны дом Прэ зі дэн та 

не па да лёк, гэ та бы лая вёс ка Алек-

санд рыя 2, а пас ля та го як яна 

ўлі ла ся ў аг ра га ра док Алек санд-

рыю — прос та ву лі ца Кры ніч ная. 

Але на род па-ра ней ша му на зы вае 

яе Алек санд рыя 2, ды і ўка заль нік 

за стаў ся.

На ра дзіў ся Прэ зі дэнт у Ко пы сі, 

та ды гэ та бы ла вёс ка Ві цеб скай 

воб лас ці, а за раз аг ра га ра док. 

Там функ цы я на ва ла най блі жэй-

шая баль ні ца. Ад Алек санд рыі да 

Ко пы сі ру кой па даць — мост це раз 

ра ку пе рай сці. Ра ней жы ха ры пе-

ра праў ля лі ся ў Алек санд рыю на 

па ро ме або лод ках, а по тым для 

іх па бу да ва лі мост. «І гэ та вы гад-

на ўсім, — удак лад няе ідэ о лаг. — 

Гас па дар ка «Ста рыя Стай кі», якая 

зна хо дзі ла ся ў Ко пы сі, за раз част-

ка ААТ «Алек санд рый скае». Ак цы-

я нер нае та ва рыст ва сён ня ад но з 

перадавых, бо гэ та аг ра гас па дар-

ка кра і ны з за мкнё ным цык лам вы-

твор час ці, тут пра цуюць 1624 ча-

ла ве кі, ство ра на 32 струк тур ныя 

пад раз дзя лен ні. На вы твор час ці 

ўка ра нё ныя пе ра да выя тэх на ло гіі, 

усе пра цэ сы аў та ма ты за ва ныя.

Аг ра га ра док Алек санд рыя, на 

дум ку Але ны, ні чым не гор шы за 

го рад — жыл лё з усі мі вы го да мі, 

ся рэд няя шко ла, ФАК з ба сей нам, 

са ўнай, джа ку зі і вя лі кай спар тыў-

най за лай, ам бу ла то рыя з поў ным 

комп лек сам пра цэ дур, уклю ча ю чы 

ста ма та ла гіч ны ка бі нет, Дом бы-

та вых па слуг, Дом куль ту ры, тры 

кра мы, ка вяр ня, гас ці ні ца, дзі ця-

чы са док на 75 мес цаў, чы гун ка 

пад бо кам. Да аб лас но га цэнт ра 60 

кі ла мет раў, ра ён на га — 20. Ідэа-

льныя ўмо вы для ства рэн ня сям'і і 

вы ха ван ня дзя цей. Жы ве ў Алек-

санд рыі бо лей за 600 ча ла век, і 

коль касць на сель ніц тва па вя ліч-

ва ец ца.

На ба зе аг ра га рад ка сё ле та 

ство ра ны трэ ні ро вач ны цэнтр Ака-

дэ міі фут бо ла «Ды на ма-Брэст». 

Пад лет кі з усёй Бе ла ру сі жы вуць у 

гас ці ні цы і зай ма юц ца ў мяс цо вай 

шко ле. А тут што год пра во дзіц ца 

рэс пуб лі кан скае свя та «Алек санд-

рыя збі рае сяб роў».

ГЕА ГРА ФІЯ 
НА ВЕД ВАЛЬ НІ КАЎ

Шко ла ў Алек санд рыі — адзін 

з са мых па пу ляр ных аб' ек таў. Тут 

пра цуе свой гіс то ры ка-края знаў-

чы му зей.

— Сё ле та нас на ве да ла ка ля 

шас ці ты сяч ча ла век, — рас каз-

вае ды рэк тар шко лы Аляк сандр 

БОБ РЫ КАЎ. — Для па раў на ння: 

ле тась бы ло 4,5 ты ся чы. Кож ны 

ты дзень пры хо дзіць ка ля 200—

300 ча ла век. Эк скур сіі пра водзяць 

на шы на ву чэн цы, але лю дзі пры-

яз джа юць на ват у вы хад ныя дні. 

І та ды я пад мя няю школь ні каў 

(усмі ха ец ца).

Тут са бра на ўся гіс то рыя Алек-

санд рыі — ар хеа ло гія, пе ры яд Вя-

лі кай Ай чын най вай ны, ёсць фо та-

здым кі ста рой шко лы, якая зга рэ-

ла, а ў 1996 го дзе бы ла ад ноў ле на. 

З ары гі наль на га ў му зеі пя чат ка 

ту тэй ша га тут гра фа Аляк санд ра 

Хад ке ві ча, у го нар яко га на зва на 

Алек санд рыя. А вось што да ты-

чыц ца Прэ зі дэн та, то аса біс тых 

рэ чаў яго ня ма — у асноў ным фо-

та здым кі. З най бо лей каш тоў ных 

экс па на таў — ары гі нал га на ро вай 

гра ма ты і ме да лі Ка ця ры ны Тра-

фі маў ны — ма ці Аляк санд ра Ры-

го ра ві ча. Сё ле та з'я ві лі ся но выя 

фо та здым кі — 1 ве рас ня кі раў нік 

дзяр жа вы за ві таў у род ную шко лу 

на лі ней ку. Уста но ве ён па да рыў 

два муль ты бор ды — адзін за раз 

ста іць у кла се ма тэ ма ты кі, дру-

гі — у кла се ін фар ма ты кі. Плюс 

ву ліч ныя трэ на жо ры для за ня ткаў 

вар каў там. Шко ла раз лі ча на на 

108 ча ла век, але за раз у ёй ву-

чыц ца ўдвая больш дзя цей, на ват 

на стаў ніц кую ад да лі пад клас. 75 

школь ні каў пад во зяць з ін шых 

на се ле ных пунк таў і 38 на ву чэн-

цаў — гэ та вы ха ван цы фут боль на-

га клу ба «Ды на ма-Брэст».

На пы тан не, з якіх кра ін пры яз-

джа юць ту рыс ты, Аляк сандр Іва-

на віч пра па нуе па гля дзець кні гу 

вод гу каў. Тут уся Бе ла русь, роз-

ныя рэ гі ё ны Ра сіі, Кі тай, Егі пет, 

Тур цыя, Гер ма нія, Із ра іль, Ін дыя, 

Іар да нія, Япо нія, Іта лія.

З му зей на га па коя ру шым у 

драў ля ны бу ды нак, дзе прай шло 

школь нае дзя цін ства Прэ зі дэн та. 

Ле тась па су сед стве з гэ тым кла-

сам ад кры ла ся яшчэ ад но па мяш-

кан не з экс па зі цы яй у вы гля дзе 

шко лы 60—70-х га доў. Гар дэ роб, 

печ ка, ку точ кі ла ба ранц кіх ка бі не-

таў фі зі кі, хі міі, бія ло гіі. І ад па вед-

ныя рэ чы — боч ка з піт ной ва дой, 

адзін з пер шых тэ ле ві за раў, асцы-

лог раф, мет ра ном, кань кі 60-х га-

доў, пер шы кі на пра ек тар.

ЖА ДА Е ЦЕ 
ЗРА БІЦЬ КАР' Е РУ? 
ПРЫ ЯЗ ДЖАЙ ЦЕ 
Ў ГА РА ДЗЕЦ

Ад Шкло ва да аг ра га рад ка ўся-

го 10 хві лін яз ды. Пры го жы на се-

ле ны пункт, вя лі кі Дом куль ту ры, 

кам фар та бель ныя жы лыя до мі кі.

Ды рэк тар мяс цо ва га До ма 

ра мёст ваў Га лі на ЦІ ХА НА ВА 

ўспа мі нае пра тыя ча сы, ка лі ды-

рэк та рам саў га са «Га ра дзец» быў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, з удзяч нас-

цю:

— Доб ры быў кі раў нік, кла па-

ціў ся пра нас. Мя не на ра бо ту пры-

маў. Ён тут пра ца ваў з 1987 го да, 

а я прый шла пра ца ўлад коў вац ца ў 

дзі ця чы са док у 1988-м. У той час 

бы лі пе ра боі з та ва ра мі, але ў нас 

ўсё бы ло. Лу ка шэн ка быў кі раў нік 

стро гі, але ж спра вяд лі вы. І пра 

лю дзей заў сё ды ду маў.

Ста рой кан то ры, дзе пра ца ваў 

Аляк сандр Ры го ра віч, ужо ня ма. 

За мест яе па бу да ва лі но вы ад мі-

ніст ра цый ны бу ды нак. З бы ло га 

ка бі не та за ха ва лі ся толь кі стол, 

шыль да і крэс ла. І шмат фо та та-

го пе ры я ду — з са ка ві ка 1987 го да 

да 1994-га.

— Ка лі Лу ка шэн ка прый шоў 

на гэ тую па са ду, гас па дар ка бы-

ла бед ная, а ў 1989-м мы ста-

лі ўжо міль я не ра мі, пра ца ва лі з 

пры быт кам. Гас па дар чым спо-

са бам бы ла па бу да ва на цэ лая 

ву лі ца, — рас каз вае Га лі на Ці ха-

на ва. — Кіраўнік ці ка віў ся но вы мі 

фор ма мі ра бо ты — сам ву чыў ся і 

нас ву чыў, най леп шае ўка ра няў 

у гас па дар цы. На пі саў на ват бра-

шур ку «Гарадзец кія ўро кі».

З фо та на чвэрць сця ны гля-

дзіць кі раў нік саў га са «Гара дзец» 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, а ва кол яго 

са браў ся на тоўп лю дзей — гэ та 

за кан чэн не па сяў ной, ма ёў ка, тлу-

ма чыць наш гід. Жыц цё ў саў га се 

бы ло раз на стай нае, не толь кі пра-

ца ва лі, але і спор там зай ма лі ся. 

Бы ла на ват свая фут боль ная ка-

ман да, і, мяр ку ю чы па куб ках, не 

са мая дрэн ная.

— Як толь кі за ва я ва лі пры за-

вое мес ца, Аляк сандр Ры го ра віч 

ад ра зу ж за гад — за ах во ціць, — 

ка жа ды рэк тар До ма ра мёст-

ваў. — А яшчэ ўвёў та кі па ра дак. 

Ка лі школь ні кі за кан чва лі чвэрць 

на вы дат на, іх баць кі атрым лі ва лі 

прэ мію да на ступ най чвэр ці.

З 2006 го да за сна валь ні кам 

гас па дар кі стаў ААБ «Бе ла рус-

банк», і яна атры ма ла наз ву 

ЗАТ «ААБ-Агра Га ра дзец». Ад на 

з віт рын му зей на га па коя пры све-

ча на ме на ві та бан ку, тут са бра на 

поў ная ка лек цыя гра шо вых зна-

каў пе ра ход на га пе ры я ду, які пе ра-

жы ла кра і на пас ля раз ва лу СССР. 

У фо та і экс па на тах гіс то рыя не 

толь кі гас па дар кі — уся го сель са-

ве та. На яго тэ ры то рыі, да рэ чы, 

зна хо дзіц ца і вёс ка Кры вель, дзе 

на ра дзіў ся вя до мы са вец кі ар тыст 

Пётр Алей ні каў.

А крэс ла ды рэк та ра саў га са 

«Га ра дзец», ка жуць, ча роў нае. 

Хто ў ім па ся дзіць, хут ка атрым-

лі вае па вы шэн не па служ бе. І ах-

вот ных гэ та пра ве рыць ха пае. Не 

па ве ры це, але спраў джва ец ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Ка мен та рый у тэ му
Сяр гей АР ТА МО НАЎ, на мес нік стар шы ні 

Шкло ўска га рай вы кан ка ма, гас цін на за пра-

шае:

— Шкло ўскі ра ён вы дат ны не толь кі сва і мі 

людзь мі, але і пры го жы мі мяс ці на мі. Тут ёсць што 

па ка заць і жы ха рам кра і ны, якія яшчэ не бы лі ў 

на шым ра ё не, і за меж ным гас цям. А іх, па вер це, 

пры яз джае шмат. Гіс то рыя краю ба га тая. У са мым го ра дзе гэ та і цу-

доў ны парк, і ра ту ша, і Спа са-Пра аб ра жэн скі храм, яко му больш за 

150 га доў, і па пя ро вая фаб ры ка «Спар так», якой 120 га доў. Не менш 

пры го жыя аг ра га рад кі Шкло ўшчы ны — Алек санд рыя, Га ра дзец.

З улі кам транс гра ніч на га марш ру ту мы рас пра ца ва лі свой — унут-

ра ны. Марш рут «Ма лая ра дзі ма» і з'я віў ся, дзя ку ю чы ці ка вас ці ту-

рыс таў да жыц ця Прэ зі дэн та. Асо бую ак ту аль насць гэ та тэ ма на бы ла 

ў Год ма лой ра дзі мы.

«КУ ТО ЧАК БЕ ЛА РУ СІ — «КУ ТО ЧАК БЕ ЛА РУ СІ — 
МА ЛЕНЬ КАЯ РА ДЗІ МА»МА ЛЕНЬ КАЯ РА ДЗІ МА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Трох дзён ны транс гра ніч ны марш рут для гра ма дзян Бе ла ру сі і Ра-

сіі ўклю чае Ор шу (агляд ная эк скур сія, му зеі), аг ра га ра док Алек-

санд рыю (му зей пер ша га Прэ зі дэн та Бе ла ру сі), Шклоў (бу дын кі 

ра ту шы і сі на го гі), Ма гі лёў (агляд ная эк скур сія, му зеі), Мсці слаў 

(агляд ная эк скур сія), Пус тын кі (ма нас тыр ХVІ ста год дзя), Сма-

ленск (агляд ная эк скур сія, му зеі). Але кар та вя лі ка га па да рож жа 

па куль яшчэ ў рас пра цоў цы, і ве ра год на, што бу дуць змя нен ні, 

па пя рэ дзі лі нас ва ўпраў лен ні спор ту і ту рыз му Ма гі лёў ска га абл-

вы кан ка ма. А ў Шкло ве па ра лель на рас пра цоў ва ец ца марш рут, 

звя за ны з жыц цём і дзей нас цю пер ша га Прэ зі дэн та Бе ла ру сі.
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