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Больш за 300 ты сяч дзя-

цей ужо прай шлі азда-

раў лен не ў лет ніх ла ге-

рах, дзе па ды хо дзіць да 

за вяр шэн ня дру гая зме-

на. Пра цяг ва ец ца азда-

раў лен чая кам па нія і ў 

са на то ры ях кра і ны: яны 

цал кам за поў не ны, і та-

кая тэн дэн цыя за ха ва-

ец ца як мі ні мум да кан-

ца ле та. Пра асаб лі вас ці 

сё лет ня га лет ня га ад па-

чын ку рас ка заў ды рэк-

тар Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па азда раў лен ні 

і са на тор на-ку рорт ным 

ля чэн ні на сель ніц тва 

Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ.

У пры яры тэ це — 
бяс пе ка дзя цей

— Мы пла на ва лі азда ра-

віць гэ тым ле там 390 ты сяч 

дзя цей. І за пер шую і дру гую 

зме ны спра ві лі ся з гэ тай 

за да чай на 80 пра цэн таў: 

больш за 300 ты сяч дзя цей 

ужо ад па чы лі ў ла ге рах, — 

пад крэс ліў спе цы я ліст.

У кра і не пра цуе больш за 

5 ты сяч ла ге раў. Усе ста цыя-

нар ныя ўста но вы бы лі ад-

кры ты згод на з пла нам. На 

ад наў лен не іх ма тэ ры яль на-

тэх ніч най ба зы сё ле та бы ло 

вы дат ка ва на ка ля 12 міль ё-

наў руб лёў з роз ных кры ніц, 

у тым лі ку срод кі рэс пуб лі-

кан ска га су бот ні ка. Ся рэд ні 

кошт пу цёў кі ў ла гер з круг-

ла су тач ным зна хо джан нем 

склаў 450 руб лёў, з дзён ным 

зна хо джан нем — 120 руб-

лёў. На га да ем, што баць кі 

аплач ва лі ўся го 10 % ад гэ-

тай су мы, іс тот ную яе част ку 

скла ла дзяр жаў ная да та цыя 

(196 руб лёў у круг ла су тач-

ным ла ге ры), а роз ні ца кам-

пен са ва ла ся праф са юз ны мі 

ар га ні за цы я мі і мяс цо вы мі 

бюд жэ та мі.

— Пры яры тэ там азда-

раў лен чай кам па ніі з'яў ля-

ец ца бяс пе ка дзя цей, — 

ад зна чыў Ге надзь Бал ба-

тоў скі. — Су мес на з прад-

стаў ні ка мі мі ніс тэр стваў 

аду ка цыі і ахо вы зда роўя 

мы пра во дзі лі ма ні то рынг, і 

па вы ні ках пер шай і дру гой 

змен ня штат ных сі ту а цый 

і над звы чай ных зда рэн няў 

не бы ло.

З кож ным го дам у дзі ця-

чых са на то ры ях і рэ абі лі та-

цый ных цэнт рах па вя ліч ва-

ец ца коль касць за меж ных 

гас цей. Асаб лі вай па пу ляр-

нас цю ка рыс та юц ца на шы 

ўста но вы ў ар га ні за ва ных 

спар тыў ных груп.

— На шы дзі ця чыя са-

на то рыі і рэ абі лі та цый ныя 

цэнт ры ва ло да юць вы дат-

най спар тыў най ба зай. 

У пры ват нас ці, за ла мі з вы-

со кай стол лю, што да зва-

ляе трэ ні ра вац ца гру пам 

па спе цы я лі за ва ных ві дах 

спор ту — мас тац кай гім нас-

ты цы, аль пі ніз ме. Па вы ні-

ках го да коль касць за меж-

ных дзя цей, якія ад па чы лі 

ў нас, бу дзе боль шая, чым 

ле тась, — упэў не ны Ге надзь 

Бал ба тоў скі.

Па пра гра ме Са юз най 

дзяр жа вы для азда раў лен ня 

бе ла рус кіх дзя цей за куп ле-

на 210 пу цё вак у рэ абі лі та-

цый ныя цэнт ры «Сві та нак», 

«Жам чу жы на» (Бе ла русь) і 

«Ян тар» (Ра сія).

Са мыя па пу ляр ныя — 
са на то рыі 
най вы шэй шай 
ка тэ го рыі

Са на тор на-ку рорт ныя 

ар га ні за цыі кра і ны за поў-

не ны цал кам, і та кая сі туа-

цыя за ха ва ец ца да кан ца 

ле та. У пер шым паў год дзі 

за срод кі бюд жэ ту ў іх прай-

шло азда раў лен не больш 

за 400 ты сяч ча ла век. На 

гэ та з бюд жэ ту вы дат ка ва-

на ка ля 305 міль ё наў руб-

лёў. Па вя лі чы ла ся (на 12 %) 

і коль касць пу цё вак, якія 

рэа лі за ва лі са мі са на то рыі, 

вы руч ка скла ла 195 міль ё-

наў руб лёў.

Бе ла рус кія са на то рыі па-

ра ней ша му ка рыс та юц ца па-

пу ляр нас цю ў су се дзяў — з 

па чат ку го да да нас пры еха-

ла больш за 110 ты сяч за-

меж ных гра ма дзян. Пры чым 

ка лі ра ней до ля ра сі ян у лі ку 

за меж ні каў скла да ла 90 %, 

то ця пер за кошт гас цей з 

кра ін Пры бал ты кі, Поль шчы 

і Гер ма ніі коль касць ад па чы-

валь ні каў з ус ход няй кра і-

ны-су сед кі змен шы ла ся да 

85 %.

Са мы мі за па тра ба ва-

ны мі ня змен на за ста юц ца 

са на то рыі най вы шэй шай 

ка тэ го рыі, якія ва ло да юць 

моц най ма тэ ры яль на-тэх-

ніч най ба зай. У то пе па 

за паў няль нас ці — «Юнац-

тва», «Ру жан скі», «Ра дон», 

«Пры азёр ны», «Сос ны».

— Са на то рый «Юнац-

тва» яшчэ ў сту дзе ні 2019 

го да пра даў усе пу цёў кі на 

свят ка ван не Но ва га го да ў 

2020-м. І ды рэк тар атрым лі-

ваў скар гі, што аб мя жоў вае 

до ступ, а на са май спра ве 

ўсё вы куп ле на, — тлу ма-

чыць Ге надзь Бал ба тоў скі.

Кошт пу цё вак у са на то-

рыі на пра ця гу го да за ста-

ец ца ня змен ным. У па раў-

на нні з мі ну лым го дам ён 

па вя лі чыў ся не больш чым 

на 6 %. Адзін дзень у стан-

дарт ным двух мес ным ну ма-

ры каш туе ка ля 55 руб лёў. 

Што да ты чыц ца пу цё вак у 

сва бод най рэа лі за цыі, то 

тут цэ ны ўста наў лі вае сам 

улас нік у за леж нас ці ад се-

зо на і по пы ту.

Але на КРА ВЕЦ.

Адзін дзень 
у стан дарт ным 
двух мес ным ну ма ры 
каш туе ка ля 55 руб лёў.

Сён ня, 11 лі пе ня — 

цы ры мо нія ад крыц ця 

між на род на га фес ты-

ва лю мас тац тваў 

«Сла вян скі ба зар 

у Ві цеб ску». Па доб-

рай тра ды цыі ў Лет нім 

ам фі тэ ат ры пра гу чаць 

па зыў ныя фэс ту, і вя-

ду чыя зноў ска жуць 

на роз ных мо вах: 

«Га во рыць і па каз вае 

Ві цебск!». І на пра ця гу 

пя ці дзён афі цый най 

част кі фо ру му з ра ні-

цы да но чы ў го ра дзе 

бу дуць пра віць баль 

му зы ка, тан цы, тэ ат-

раль нае і ін шыя ві ды 

мас тац тва.

Як і ў мі ну лыя га ды, го рад 

над За ход няй Дзві ной ста но-

віц ца мес цам, дзе збі ра юц-

ца не толь кі ар тыс ты, але і 

па лі ты кі. Тра ды цый на шмат 

прад стаў ні коў Ра сіі. У пры-

ват нас ці, ві цэ-прэм' ер ра сій-

ска га ўра да Воль га Га ла дзец 

пла нуе на ве даць Ві цеб скі 

дзяр жаў ны му зыч ны ка ледж 

імя І. І. Са ляр цін ска га.

На сы ча най бу дзе пра гра-

ма зна хо джан ня на фес ты-

ва лі дзяр жаў на га сак ра та ра 

Са юз най дзяр жа вы Ры го ра 

Ра по ты, які збі ра ец ца на ве-

даць муль ты ма даль ны пра-

мыс ло ва-ла гіс тыч ны комп-

лекс «Брэ мі на-Ор ша» ў Ар-

шан скім ра ё не, а 12 лі пе ня 

ста не гле да чом га ла-кан-

цэр та, пры све ча на га 50-год-

дзю Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га ан самб ля «Пес ня ры» 

і 20-год дзю цес на га су пра-

цоў ніц тва дзвюх кра ін. Па 

тра ды цыі з са юз на га бюд-

жэ ту фі нан су юц ца ў рам ках 

фес ты ва лю мно гія кан цэрт-

ныя пра ек ты, вы стаў кі, прэ-

зен та цыі і ін шае. Сё ле та, 

на прык лад, у Мас тац кім му-

зеі на вы стаў цы ад на го дня 

12 лі пе ня прад ста вяць шэ-

дэўр юве лір на га мас тац-

тва — рэп лі ку вя лі кай ім пе-

ра тар скай ка ро ны.

Аляк сандр 

ПУК ШАН СКІ.

На пя рэ дад ні ад крыц ця «Сла вян ска га ба-

за ру ў Ві цеб ску» ўдзель ні каў Між на род на га 

кон кур су вы ка наў цаў эст рад най пес ні ча-

каў пры ем ны сюр прыз — па езд ка ў Мінск і 

эк скур сія ў Па лац Не за леж нас ці, дзе ю чую 

ра бо чую рэ зі дэн цыю Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, якая ад чы ня ец ца для на вед валь-

ні каў толь кі ў за га дзя вы зна ча ны тэр мін і ў 

ад мыс ло вых вы пад ках. Ма ла дыя ар тыс ты з 

18 кра ін све ту ў адзін го лас за зна ча лі, што 

ім вель мі пры ем на ад чу ваць ся бе па чэс ны-

мі гас ця мі.

Юна кі і дзяў ча ты з за хап лен нем слу ха лі 

апо вед пра гіс то рыю бу даў ніц тва і аздаб-
лен ня Па ла ца і пло шчы Дзяр жаў на га Сця-

га, пры мя ра лі ся да крэс лаў, дзе за ся да лі 

ўдзель ні кі «нар ман дскай чац вёр кі», за-

мі лоў ва лі ся пры га жос цю зі мо ва га са ду і 

ўраж ва лі ся экс па на та мі з му зея па да рун-

каў, ра бі лі мност ва сэл фі. А яшчэ спя ва лі. 

Рус кая, ка зах ская, анг лій ская, гру зін ская, 

кі тай ская — пес ні на гэ тых і ін шых мо вах 

гу ча лі ў за лах і ка лі до рах Па ла ца Не за леж-

нас ці ўпе ра меж ку са сло ва мі за хап лен ня і 

лю бо ві да Бе ла ру сі.

Прад стаў нік на шай кра і ны Ва ня Зда нюк, 

які зу сім ня даў на, не вы па да ючы з пра цоў-

на га рыт му, ад зна чыў 20-год дзе, пры знаў ся, 

што так са ма тра піў на эк скур сію ў Па лац 

упер шы ню: «Што я ад чу ваю? Вя лі кую ра-

дасць і го нар, ка лі ўсе за меж ныя ўдзель ні кі з 

бліз кіх і да лё кіх кра ін га во раць, як у нас пры-

го жа, за хап ля юц ца май стэр ствам бе ла рус кіх 

вы твор цаў, якія аб ста лёў ва лі і аздаб ля лі Па-

лац Не за леж нас ці. Ад чу ван ня кан ку рэн цыі 

па між на мі зу сім ня ма, усе вя сё лыя і лёг кія 

ў ста сун ках, у нас шмат агуль ных тэм для 

раз моў. І хоць, без умоў на, пры сут ні чае хва-

ля ван не пе рад кон кур сам, для мя не са мае 

важ нае — не прос та вы сту піць як ма га лепш 

і пай сці, а за пом ніц ца слу ха чам, знай сці тых 

лю дзей, якія бу дуць іс ці по бач ця гам уся го 

твор ча га шля ху».

Прад стаў нік са Швей ца рыі (гэ тая кра і на 

ўпер шы ню ўдзель ні чае ў кон кур се «Сла вян-

ска га ба за ру»), які вы сту пае пад твор чым 

псеў да ні мам TH30, рас ка заў, што ра ней ба-

чыў толь кі ад ну рэ зі дэн цыю най вы шэй шых 

дзяр жаў ных асоб — Бу кін гем скі па лац. «Але я 

ба чыў яго толь кі звон ку, а тут атры маў уні каль-

ную маг чы масць па гля дзець знут ры на мес ца, 

дзе су стра ка юц ца мно гія ўплы во выя па лі ты кі 

све ту. Шмат бе ла га ко ле ру — гэ та доб ра, дае 

ад чу ван не чыс ці ні, пра сто ры і на строй вае на 

па зі тыў ны лад», — за зна чыў ар тыст.

«Мя не вель мі ўра зі лі маш таб і не ве ра-

год ная пры га жосць Па ла ца. Асаб лі вую 

цеп лы ню вы клі ка лі фо та здым кі з аса біс та-

га ар хі ва ва ша га Прэ зі дэн та. А ка лі ўба чы-

ла ся род афі цый ных фа та гра фій зды мак 

з Сі Цзінь пі нам, ад чу ла ся бе як до ма», — 

жар туе прад стаў ні ца Кі тая Сы ін Лі. Да рэ чы, 

у род най кра і не яна глы бо ка вы ву чае кі тай-

скую на род ную пес ню: Сы ін Лі, да след чык 

тэ о рыі, вы клад чык мас тац ка-вы ка наў ча га 

фа куль тэ та Чун цын ска га пра фе сій на га ка-

ле джа куль ту ры і мас тац тва, а та му на сцэ не 

Лет ня га ам фі тэ ат ра ў Ві цеб ску па ста ра ец ца 

пе ра даць част ку куль ту ры і тра ды цый гэ тай 

вя лі кай кра і ны.

Лаў рэ ат ле таш ня га кон кур су ма ла дых 

вы ка наў цаў «Мо ладзь — за Са юз ную дзяр-

жа ву» Іван Дзят лаў з Ра сіі рас сы па ец ца ў 

кам плі мен тах: «Ка лі я па чуў, як хут ка быў 

уз ве дзе ны Па лац Не за леж нас ці, ад ра зу не 

па ве рыў, на столь кі кар пат лі ва і якас на ўсё 

тут зроб ле на. Тут усё ўраж вае, з ад на го 

бо ку, ве ліч нас цю, а з дру го га, утуль нас цю, 

асаб лі вай гас цін нас цю». На прось бу вы ка-

наць уры вак з пес ні, якая ата я сам лі ва ец ца 

ў яго з Бе ла рус сю, хло пец не за дум ва ю чы ся 

спя вае «Бе ла веж скую пу шчу».

Не каль кі га доў та му, у 2015-м, прад стаў-

нік Ка зах ста на Дзі маш Ку дай бер ген фе е рыч-

на вый граў кон курс «Сла вян ска га ба за ру» 

і з та го ча су за явіў пра ся бе ці не на ўвесь 

свет. А сё ле та яго зям ляк, спя вак Адзіль хан 

Ма кін, ка жа, што не ад чу вае ця жа ру ад каз-

нас ці за па стаў ле ную твор чую план ку: «Мы 

з Дзі ма шам даў но і доб ра сяб ру ем. І я, як 

на огул усе ў Ка зах ста не, шчы ра ра ду ю ся, 

ка лі пра май го сяб ра, май го бра та га во раць 

у ін шых кра і нах. Што да мя не, то ўсе хва ля-

ван ні я па кі ну на рэ пе ты цы ях і за ку лі са мі, а 

на сцэ не ад чу ваю сам і па спра бую пе ра даць 

слу ха чам са праўд ны драйв».

«Мы тут усе не са пер ні кі, мы сяб ры, — да-

дае Ге ор гій Пут ка ра дзэ з Гру зіі, — та му ўсё, 

што я ма гу па жа даць са бе і ін шым, — ня хай 

усё бу дзе доб ра!»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Се зон ад па чын ку

ЛЕ ТА Ў РАЗ ГА РЫ
Як пра хо дзіць азда раў лен чая кам па нія?

Ба зар ны дзень

НА ЎСЕ ГА ЛА СЫ

ГА ВО РЫЦЬ І ПА КАЗ ВАЕ ВІ ЦЕБСК

Пра за іка, пуб лі цыс та, пе ра клад чы-

ка Кам ра на На зір лі, які жы ве і пра-

цуе ў Азер бай джа не, доб ра ве да юць 

і ў Бе ла ру сі.

Па-пер шае, ён — ак тыў ны пра па ган дыст 
бе ла рус кай лі та ра ту ры ў Ба ку. Дзя ку ю чы яго 
пе ра клад чыц кім на ма ган ням у Азер бай джа-
не па ба чыў свет цэ лы шэ раг кніг бе ла рус кіх 
аў та раў: ра ман Мі ка лая Чар гін ца «Сы ны», 
кні га апа вя дан няў Ана то ля Мат ві ен кі, тво ры 
ін шых пра за ікаў Бе ла ру сі. Кам ра на На зір лі 
ў знак пры знан ня яго за слуг пры ня лі ў Са-
юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Па-дру гое, азер-
бай джан скі твор ца не пер шы раз гас цюе 
ў Бе ла ру сі. Яму да спа до бы края ві ды Гро-
дзен шчы ны, Мін шчы ны, бе ла рус кія азё ры 
і рэ кі. Вось і сё ле та спа дар На зір лі ад па чы-

ваў у Бе ла ру сі. Але і пра ца ваў, су стра каў ся 

з бе ла рус кі мі лі та ра та ра мі. У Па рэч чы, на 

Гро дзен шчы не, на ла дзіў ім прэ зу ў знак па-

мя ці кла сі ка азер бай джан скай лі та ра ту ры 

Ні замі. І гэ та зу сім не вы пад ко вы вы бар: 

гэ ты год аб ве шча ны ў Азер бай джа не Го дам 

Ні за мі. На су стрэ чу ў знак па мя ці кла сі ка 

прый шлі і бе ла рус кія лі та ра та ры — стар шы-

ня Гро дзен ска га аб лас но га ад дзя лен ня СПБ 

Люд мі ла Ке біч, паэ ты Дзміт рый Ра дзі вон-

чык, Бра ні слаў Ер маш ке віч і шмат хто яшчэ. 

Гу ча лі бе ла рус кая, рус кая і азер бай джан-

ская мо вы. Раз мо ва іш ла пра мес ца мас-

тац ка га сло ва ў вы ха ван ні гра мад ства, пра 

ро лю лі та ра ту ры ў куль ту ры, гу ма ні тар нае 

раз віц цё на ро даў і кра ін.

Су стрэ ча з азер бай джан скім пісь мен ні-

кам на га да ла, што не ка лі ім прэ зы, твор чыя 

ве ча ры ны пісь мен ні каў — гас цей з роз ных 

ку точ каў све ту — бы лі доб рай тра ды цы яй 

і ў Мін ску, і ў Грод на, і ў ін шых га ра дах і 

на ват вёс ках Бе ла ру сі. Та кія свя ты сло ва 

па шы ра юць ме жы на шых уяў лен няў пра 

ўвесь свет.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Су гуч ча
АЗЕР БАЙ ДЖАН СКІ ПІСЬ МЕН НІК — 

ГОСЦЬ БЕ ЛА РУ СІ
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