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У кнізе “Памяць. Старадарожскі раѐн” напісана: “Ракавец 

Аляксандр Адамавіч –  доктар эканамічных навук, член-карэспандэнт 

МАІТ. Ён аўтар падручнікаў па  фінансавым менеджменце і па 

маркетынгу банкаўскіх паслуг, апублікаваў звыш 40  навуковых 

матэрыялаў па праблемах эканомікі, у тым ліку і рынкавай. А яшчэ ѐн 

шчодры мецэнат і для Крываносаўскай школы, і для раѐннага 

тэрытарыяльнага медыцынскага аб’яднання, і для Палажэвіцкага 

дзіцячага садка, і для многіх іншых арганізацый.                         

Нарадзіўся 20.08.1953 года ў Лясцялеску ў Латвіі, дзе часова 

пражывалі бацькі. Праз некаторы час  яны вярнуліся на 

Старадарожчыну ў в. Межылессе, дзе і прайшло яго дзяцінства. Пасля 

заканчэння Крываносаўскай сярэдняй школы, Беларускага 

палітэхнічнага інстэтута і БДУ служыў у арміі. Працаваў начальнікам 

планава-вытворчага аддзела заказчыка па капітальным будаўніцтве    

МА СССР, намеснікам начальніка Палявой установы Дзяржбанка 

СССР, намеснікам начальніка спецыялізаванага ўпраўлення 

Нацыянальнага банка РБ (1980-1993), намеснікам старшыні Праўлення 

КБ  Паўночны Захад (1993-1994). Старшыня праўлення АКБ 

“Садружнасць” (1994-1995), дырэктар філіяла Масбізнесбанк у г. Мінск 

(1995-2000). Генеральны дырэктар Замежнага банка “Масква-Мінск” з 

чэрвеня 2000 года. Узнагароджаны ганаровымі граматамі 

Нацыянальнага банка Беларусі, Савета Міністраў РБ, дыпломамі Савета 



дзелавога супрацоўніцтва РБ і г. Масква “За ўклад у развіццѐ гандлѐва-

эканамічнага і навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва паміж РБ і                

г. Масква”, член навукова-кансультацыйнага Савета па пытаннях 

грашова-крэдытнай палітыкі і развіцця банкаўскай сістэмы пры 

Нацыянальным банку Беларусі. 

Ракавец Аляксандр Адамавіч наведаў сваю родную 

Крываносаўскую школу. Мэта гэтага прыезду –  сустрэча са 

стваральнікамі летапісу школы, дзе не адна  старонка адведзена і яму, 

нашаму славутаму выпускніку. Кіраўнік гуртка “Юны летапісец” 

Саланец Ірына Мікалаеўна растлумачыла, што члены гуртка даўно 

марылі пра такую сустрэчу. Апрача гэтага,  хацелася пагаварыць пра 

многае: пачуць яго ўспаміны пра школу, апавяданне пра работу банка 

“Масква-Мінск”. Аляксандр Адамавіч быў прыемна здзіўлены  высокім 

працэнтам паступлення нашых выпускнікоў. Ён лічыць, што такую 

школу проста неабходна падтрымліваць. Успомніў, што са школьнага 

яго  выпуску паступіла толькі два чалавекі з дваццаці чатырох. 

Поспехамі сваѐй школы ѐн цікавіцца заўсѐды. Вучні дзявятага класа і 

ўсе тыя, хто мае дачыненне да летапісу (Тышкевіч Анатолій Мікалаевіч, 

дырэктар школы, Барысенка Аляксандр Міхайлавіч, былы настаўнік 

гісторыі, Саланец Ірына Мікалаеўна, кіраўнік гуртка і настаўнік 

беларускай мовы і літаратуры, Дземская Таццяна Аляксандраўна, 

педагог-псіхолаг і фатограф), з задавальненнем сфатаграфаваліся на 

памяць. 

  

  

 

 


