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Лет нiк «Зор ка Юбi лей ная» — 

адзiн з са мых па пу ляр ных у 

гро дзен скiх школь нi каў. I та-

му ня ма ла пры чын. Ад на з 

iх — гэ та тое, што мес цiц ца 

ён у зя лё най зо не на бе ра зе 

во зе ра Юбi лей нае. З аб лас-

ным цэнт рам азда раў лен чы 

аб' ект звяз ва юць марш ру ты 

га рад ско га транс пар ту. А сё-

ле та лет нiк па шы рыў свае ма-

 гут нас цi: тут уве дзе на два 

но выя спаль ныя кор пу сы.

За раз на тэ ры то рыi лет нi ка вя-

дуц ца апош нiя пры га та ван нi да 

пры ёму на вед валь нi каў. Мер ка ва-

ла ся, што пер шая зме на пач нец ца 

15 чэр ве ня, але на днях ста ла вя-

до ма, што па ча так азда раў лен ча-

га се зо на пе ра не се ны на 1 лi пе ня. 

Ад па вед на змен шыц ца i коль касць 

змен — пла ну ец ца, што iх бу дзе 

дзве па 18 дзён кож ная. Мiж тым 

за яў кi па сту па юць увесь час.

З ды рэк та рам дзi ця ча га азда-

раў лен ча га лет нi ка «Зор ка Юбi-

лей ная» Ла ры сай ЯН ЧУК абы хо-

дзiм тэ ры то рыю. Кi раў нi ца звяр тае 

ўва гу на кож ную дэ таль, кож ны 

аб' ект iнф ра струк ту ры. I не здар ма. 

За апош нiя не каль кi га доў лет нiк 

цал кам аб на вiў ся. У яго ма дэр нi-

за цыю ўкла дзе на ня ма ла срод каў. 

Знач ную да па мо гу аказ ва юць шэ-

фы, а гэ та 13 ар га нi за цый, у асноў-

ным струк тур ных пад раз дзя лен няў 

ЖКГ. З iх да па мо гай ста рыя бу-

дын кi на бы лi су час ны вы гляд, за-

ме не ны вок ны i дзве ры, ад ноў ле ны 

дах, пад ло га, з'я вi лi ся но выя мэб ля 

i аб ста ля ван не.

— Ка лi дзе цi ба чаць, што ва кол 

пры го жа i аку рат на, яны са мi пад-

трым лi ва юць па ра дак, ак ты ван да-

лiз му даў но ў мi ну лым, — за ўва жае 

Ла ры са Мi хай лаў на.

Су час ны вы гляд цяж ка су ад нес-

цi з уз рос там лет нi ка, а ён да во лi 

ста лы. Ле тась тут ад зна чы лi юбi-

лей — 65 га доў ства рэн ня. Аб знач-

ных па дзе ях на гад вае аль тан ка з 

рэт ра спек ты вай гiс то рыi ўста но вы, 

дзе са бра ны фо та здым кi роз ных 

ча соў — ад 1950-х га доў да су час-

нас цi.

Цяпер га лоў ны кло пат ды рэк та-

 ра — доб ра ўпа рад ка ван не спаль-

ных кар пу соў. Для гэ тай ра бо ты 

на бi ра ец ца се зон ны пер са нал. 

Пад час на вед ван ня жан чы ны як-

раз за но сi лi мат ра цы, за сцi ла лi бя-

лiз ну. Боль шая част ка па мя шкан няў 

цал кам пад рых та ва на для за ез ду, 

у iн шых ра бо ты за ста ло ся на не-

каль кi дзён.

Па ды хо дзiм да двух но вых кар-

пу соў. Яны ўве дзе ны ў экс плу а та-

цыю зу сiм ня даў на, i кож ны раз лi-

ча ны на 30 мес цаў. Та кiм чы нам 

сё ле та «Зор ка Юбi лей ная» змо жа 

пры няць 320 ча ла век за мест 260, 

як бы ло ра ней. Пра ду гле джа на i 

без бар' ер нае ася род дзе.

Важ ны плюс лет нi ка — зя лё ная 

зо на. На тэ ры то рыi рас це шмат 

ма гут ных сос наў, а ме на вi та за 

ага ро джай па чы на ец ца спуск да 

во зе ра Юбi лей нае. Вод ны рэ сурс 

так са ма за дзей нi ча ны ў ад па чын ку, 

ёсць свая пляж ная зо на, дзе мож на 

пла ваць i за га раць, так са ма ска-

рыс тац ца ка та ма ра нам. Для ама та-

раў спор ту ўста ноў ле ны дзве но выя 

вар каўт-пля цоў кi, есць ва лей боль-

ная i бас кет боль ная пля цоў ка з зо-

най для гле да чоў. Для ма лод шых 

школь нi каў уста ля ва ны за баў ляль-

ныя ат рак цы ё ны. Да рэ чы, но выя 

кар пу сы — так са ма для iх.

Сё ле та па шы ра на i ме ды цын-

ская сет ка, за мест ад на го аб' ек-

та бу дзе пра ца ваць два. У ад ным 

дам ку — пры ём ура ча i пра цэ дур ны 

ка бi нет, а дру гi пе ра аб ста ля ва лi 

ў ме ды цын скi iза ля тар на два па коi. 

Зме нiц ца i фар мат пра вя дзен ня 

роз ных ме ра пры ем стваў, сё ле та 

яны бу дуць пра во дзiц ца на све жым 

па вет ры i па асоб ных атра дах, каб 

не да пус цiць вя лi ка га на тоў пу ў ад-

ным мес цы.

Як рас ка за лi ў Гро дзен скiм 

аб лас ным упраў лен нi рэс пуб лi-

кан ска га цэнт ра па аздраў лен нi i 

са на тор на-ку рорт ным ля чэн нi на-

сель нiц тва, ста цы я нар ныя лет нi кi ў 

рэ гi ё не пач нуць пра ца ваць з 1 лi пе-

ня, а пры школь ныя — з 15 чэр ве ня. 

Га лоў ны прын цып кам плек та цыi — 

за яў ляль ны. Гэ та зна чыць, што i 

баць кi, i сам школь нiк вы каз ва юць 

жа дан не на вед ваць дзi ця чую азда-

раў лен чую ўста но ву. Ар га нi за та ры 

па вiн ны за бяс пе чыць мак сi маль-

ную бяс пе ку дзя цей.

Уся го ў воб лас цi бу дзе пра ца-

ваць 24 за га рад ныя лет нi кi. 

Ся рэд нi кошт пу цёў кi ў круг ла-

су тач ным ла ге ры пры блiз на скла-

дзе 420—450 руб лёў, з iх 205 руб-

лёў — да та цыя дзяр жа вы. У спар-

тыў на-азда раў лен чым па мер да та-

цыi — 227 руб лёў, у пры школь ным 

дзён ным — 85 руб лёў.

Што да ты чыцца пад рых тоў кi 

лет нi каў, гэ та ра бо та за вяр ша ец-

ца, усе срод кi рэс пуб лi кан ска га 

i аб лас но га бюд жэ ту, а так са ма 

срод кi, за роб ле ныя на су бот нi ку, 

амаль цал кам за свое ны, апош-

нi штрых — ак ты га тоў нас цi, якiя 

ўста но вы па вiн ны атры маць у най-

блi жэй шы час.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ,

фо та аў та ра.

Год Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча
Ус па мi нае Вя ча слаў Ра гой ша...

Юрый СЕ МЯН ДЭР, 

на род ны па эт Чу ва шыi

Па мя цi У. С. Ка рат ке вi ча

Ў бе ла рус кай паэ зii

Мно га слаў ных сы ноў:

I Ку па ла, i Ко лас,

I Танк, i Гi ле вiч...

Вель мi кмет на па мiж

Са мых зыр кiх сця гоў

Раз вi нуў ся ду шой

Ка рат ке вiч.

Па-чу ваш ску чы та ем

Ша мя кi на мы,

Ста лi блiз кi мi Ме леж,

Алесь Ада мо вiч...

Ды як зор ка мiж iх,

Як агонь-ды на мiт —

Уз рыў ны i га ра чы заўж ды

Ка рат ке вiч.

Ма ка ё нак Анд рэй

Ў Чэ бак са рах як свой,

Лю бы Ду да раў нам,

Не чу жы — Ра ма но вiч...

Ве рым мы: бу дзе з на мi

Твой кож ны ге рой,

Май стар со неч ных п'ес

Цiмер1 наш Ка рат ке вiч.

Пе ра клад з чу ваш скай 

Мi ко лы МЯТ ЛIЦ КА ГА.

1 Цi мер (чув.) — Ула дзi мiр.

Чу ваш скi па эт 
пра класіка

Кла сi ку бе ла рус кай лi та ра ту ры Ула дзi мi ру Ка рат ке вi чу пры-

све ча ны мно гiя паэ тыч ныя тво ры. У свой час бы ла вы да дзе на 

кнi га «Ула дзi мiр Ка рат ке вiч: вя до мы i не вя до мы». I адзiн з яе 

раз дзе лаў вы даў цы скла лi з вер шаў-пры свя чэн няў. Пры ўмо-

ве, што там бы лi са бра ны да лё ка не ўсе тво ры, пры свя чэн няў 

ака за ла ся не дзе ка ля 60 (!). У Ле а нi да Дрань ко-Май сю ка на ват 

дзве «ка рат ке вi чаў скiя» паэ мы. Апош нiм ча сам з'я вi лi ся вер-

шы-пры свя чэн нi Ула дзi мi ру Карт ке вi чу i ў iн шых на цы я наль ных 

паэ зi ях: рус кай (Юрый Шчар ба коў), чу ваш скай (Ва ле рый Тур гай), 

укра iн скай (Глеб Куд ра шоў), ча чэн скай (Адам Ахма ту ка еў), серб-

скай (Да яна Ла за ра вiч)... Толь кi што Мi ко ла Мят лiц кi пе ра клаў 

яшчэ адзiн чу ваш скi верш, пры све ча ны бе ла рус ка му мас та ку 

сло ва, — «Па мя цi У. С. Ка рат ке вi ча» . Аў тар — на род ны па эт 

Чу ва шыi Юрый Се мян дэр. Па эт з Чэ бак сар бы ваў у Бе ла ру сi, 

доб ра ве дае бе ла рус кую лi та ра ту ру ра ней шых дзе ся цi год дзяў. 

Пе ра кла даў бе ла рус кую паэ зiю на чу ваш скую мо ву. А за раз вось 

пры чы нiў ся да на шай бе ла рус кай ста рон кi i та кiм чы нам...

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

«Бе ла рус кая на ву ка» зра бi ла 

цу доў ны па да ру нак чы та чам 

да 75-год дзя Вя лi кай Пе ра мо-

гi, вы даў шы ў се рыi «Бе ла-

рус кi кнi га збор» «Вы бра ныя 

тво ры» на род на га паэ та Бе ла-

 ру сi Ар ка дзя Ку ля шо ва.

Най леп шыя вер шы кла сi ка бе ла -

рус кай паэ зii, ся род якiх i сла ву-

 тая «Ба ла да аб ча ты рох за лож нi-

ках», да паў ня юць паэ мы: «Крыў да», 

«Сцяг бры га ды», «Пры го ды 

цым бал», «Дом № 24», «Зор ка Ка-

нi ку ла (Толь кi ўпе рад)», «Цу на мi», 

«Да лё ка да акi я на», «Вар шаў скi 

шлях», «Ха му цi ус». Та кiя рад кi не 

за бы ва юц ца: «Са слу поў, са сцен, 

ака нi цаў / Па гра жа юць Мi наю за-

га дам: / Ён па вi нен ска рыц ца, / З'я-

вiц ца, / Здац ца ў ру кi фа шысц кiм 

ула дам. / I вi сiць той за гад дру ка-

ва ны / На Мi на е вай ха це i кле цi; / 

А не з'я вiц ца — рас стра ля ны / Бу-

дуць заўт ра за лож нi кi — / Дзе цi...»

Увай шлi ў кнi гу i пе ра кла ды Ар-

ка дзя Ку ля шо ва — вер шы А. Пуш-

кi на, М. Лер ман та ва, С. Ясе нi на, 

укра iн скiх мас та коў сло ва А. Ма-

лыш кi i Л. Пер ша май ска га, а так са ма 

верш бал кар ца К. Ку лi е ва. За вяр-

ша юць кнi гу ар ты ку лы пiсь мен нi ка 

пра сваю твор часць, гу тар ка з iм 

Ула дзi мi ра Анiс ко вi ча, ды пад рых-

та ва ная Ма ры яй Твар доў скай пе-

ра пiс ка Ар ка дзя Ку ля шо ва i Аляк-

санд ра Твар доў ска га.

«Бе ла рус кi кнi га збор» чар го вы 

раз ура зiў грун тоў нас цю вы дан ня. 

Фак тыч на ў ад на том нi ку ўда ло ся са-

браць усё са мае знач нае, што вый-

 шла з-пад пя ра на род на га паэ та Бе ла-

 ру сi. Да рэ чы, на па чат ку «Вы бра -

ных тво раў» чы та ча ча кае су стрэ ча з 

грун тоў ным, ма на гра фiч на га ха рак-

та ру ар ты ку лам Та i сы Гра мад чан кi 

«Усё ад даў праў дзi ва му рад ку...»

Больш за со рак га доў прай шло 

з ча су, як пе ра ста ла бiц ца сэр ца 

вя лi ка га паэ та Ар ка дзя Ку ля шо ва 

(1914—1978), а вер шы яго жы вуць 

i ця пер у свя до мас цi чы та чоў, з'яў-

 ля юц ца для но вых па ка лен няў бе ла -

ру саў мас тац кi мi да ку мен та мi

ня прос та га ча су. Най перш — мас-

тац кi мi да ку мен та мi i свед чаннямі 

пра дра ма тыч ныя па дзеi Вя лi кай 

Ай чын най вай ны.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ся род на вi нак, якiя рых ту-

юц ца да вы дан ня ў ай чын-

ных вы да вец твах i звя за ны з 

90-год дзем з дня на ра джэн ня 

кла сi ка бе ла рус кай лi та ра ту-

ры Ула дзi мi ра Ся мё на вi ча 

Ка рат ке вi ча, — кнi гi i «Мас-

тац кай лi та ра ту ры», i «Бе-

ла рус кай Эн цык ла пе дыi iмя 

Пет ру ся Броў кi», i iн шых вы-

да вец тваў кра i ны.

У эн цык ла пе дыч ным вы да вец-

тве праз не ка то ры час па ба чыць 

свет ад на том ная пер са наль ная 

эн цык ла пе дыя «Ула дзi мiр Ка рат-

ке вiч», якая пад ад ной вок лад-

кай прад ста вiць чы та чу больш за 

1000 ар ты ку лаў пра роз ныя тво ры 

пiсь мен нi ка, ад ра сы, дзе ён жыў i 

пра ца ваў, пра сяб роў Ула дзi мi ра 

Ка рат ке вi ча, яго кры ты каў, пра пе-

ра клад чы каў паэ зii i про зы на ша га 

кла сi ка на роз ныя мо вы на ро даў 

све ту.

«Мас тац кая лi та ра ту ра» пра цуе 

над пад рых тоў кай да вы дан ня пуб-

лi цыс тыч най, гiс то ры ка-лi та ра тур-

най кнi гi эсэ док та ра фi ла ла гiч ных 

на вук, пра фе са ра Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та Вя ча сла-

ва Пят ро вi ча Ра гой шы «Дзе сяць са-

гаў». Рэ льеф ным ге ро ем кож на га 

эсэ паў стае кла сiк бе ла рус кай лi та-

ра ту ры, аў тар ле ген дар на га ра ма на 

«Ка ла сы пад сяр пом тва iм». Вя ча-

слаў Ра гой ша быў блiз ка зна ё мы з 

Ка рат ке вi чам, яго ася род дзем, та му 

i ўспа мi ны па да юц ца жы вы мi, пе ра-

ка наў ча праў дзi вы мi, на поў не ны мi 

свят лом, да бры нёй, пi е тэ там у ад-

но сi нах да У. С. Ка рат ке вi ча. «Дзе-

сяць са гаў» — яшчэ ад на тры ва лая 

цаг лiн ка ў пад му рак до ма па мя цi 

«Ула дзi мiр Ка рат ке вiч».

Сяр гей ШЫЧ КО.

Бе ла рус кi кнi га зборБе ла рус кi кнi га збор

Лiс ты 
дра ма тыч най па мя цi

З-за скла да най эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi 

ўзнiк ла па трэ ба ў но вай фор ме на ву чан ня. 

Так быў ство ра ны га рад скi аду ка цый ны пар-

тал, дзе пе да го гi дзя лi лi ся сва i мi на пра цоў ка мi 

i тлу ма чы лi но выя тэ мы па мно гiх прад ме тах. 

У пра ек це ўдзель нi ча лi най леп шыя пе да го гi 

го ра да, якiя рых та ва лi пе ра мож цаў прад мет-

ных алiм пi яд i са мi ста на вi лi ся лаў рэ а та мi роз-

ных кон кур саў.

Для мно гiх школь нi каў та кая пад трым ка ака за-

ла ся вель мi сва е ча со вай, бо па маг ла па збег нуць 

«пра бе лаў» у вы ву чэн нi тых цi iн шых прад ме таў i 

атры маць вы со кi бал пры атэс та цыi за апош нюю 

чвэрць. На пар та ле раз ме шча ны матэрыялы за-

ня ткаў па хi мii, бiя ло гii, фi зi цы, гiс то рыi Бе ла ру сi i 

су свет най гiс то рыi, бе ла рус кай i рус кай мо вах, iн-

фар ма ты цы. Гэ тыя ўро кi, лi чаць ар га нi за та ры, да-

па мо гуць за ма ца ваць ве ды, якiя спат рэ бяц ца i на 

цэнт ра лi за ва ным тэс цi ра ван нi.

— У гэ тым на прам ку мы пай шлi па прось бе баць-

коў. На па чат ку пар тал пла на ваў ся як плат фор ма для 

та го, каб пра па на ваць неш та цi ка вае школь нi кам, 

але по тым ар га нi за ва лi i та кiя вi дэа ўро кi, — па ве да-

мi ла на мес нiк на чаль нi ка ад дзе ла аду ка цыi Гро-

дзен ска га гар вы кан ка ма Але на ПА ХО МА ВА.

Вiр ту аль ныя за ня ткi прый шлi ся да спа до бы 

не толь кi школь нi кам. Ра бо тай сва iх ка лег за цi ка вi-

лi ся i пе да го гi. Для ма ла дых на стаў нi каў гэ та яшчэ i 

маг чы масць па вы сiць сваё май стэр ства, пе ра няць 

во пыт.

На стаў нiк рас пра цоў вае ўрок, тую част ку, якая 

да ты чыць но вай тэ мы, гэ та 7—15 хвi лiн. Апе ра тар 

зды мае гэ ту част ку на вi дэа, пас ля ро лiк ман цi ру ец ца 

i вы клад ва ец ца як на сам пар тал, так i на тэ ма тыч ны 

YouTube-ка нал. Пры гэ тым увесь пра цэс, ад рас пра-

цоў кi ўро ка да апублікавання гатовага ма тэ ры я лу, 

су пра ва джа ец ца кан суль та цый най пад трым кай ме-

та дыч на га ра бот нi ка, — рас тлу ма чы ла Але на Па-

хо ма ва.

На стаў нi кi iмк нуц ца, каб гэ та бы ло i да ступ на, 

i цi ка ва. Вi да воч на, што но вы пар тал атры маў па-

пу ляр насць у гро дзен цаў. А на YouTube-ка на ле па-

пу ляр ным стаў урок бе ла рус кай мо вы. Да пра гля ду 

да лу чы ла ся i за меж ная аў ды то рыя.

— На стаў нi кi з за хап лен нем уклю чы лi ся ў гэ ты 

пра цэс, — ка жа су раз моў нi ца. — Для iх гэ та но вая 

прак ты ка, яны лю дзi твор чыя, мо гуць удас ка наль-

ваць сваё май стэр ства.

Пар тал дае маг чы мас цi раз мя шчаць iн фар ма-

цыю ўсёй пе да га га гiч най су пол кi го ра да, зна ё мiць 

з но вым на пра цоў ка мi. Iн тэр нэт-рэ сурс да ступ ны 

для шы ро ка га ко ла на вед валь нi каў. Ад сюль, са спе-

цы яль най уклад кi «Куль тур ны воль ны час ан лайн» 

на ват мож на ад пра вiц ца ў за хап ляль нае па да рож жа 

па куль тур ных i гiс та рыч ных аб' ек тах кра i ны. А яшчэ, 

што вель мi важ на i цi ка ва, паў дзель нi чаць у май-

стар-кла сах, якiя пад рых та ва ны пе да го га мi да дат-

ко вай аду ка цыi го ра да. На прык лад, цэнтр твор час цi 

дзя цей i мо ла дзi «Спектр» пра па нуе за ня ткi па вы ра-

бе су ве нi раў у тэх нi цы ары га мi. Ёсць фiз куль тур ныя 

за ня ткi, так са ма маг чы ма усёй сям' ёй пры няць удзел 

у iн тэ ле кту аль ных гуль нях.

Плат фор ма па ста ян на па паў ня ец ца но вы мi рэ-

сур са мi. На прык лад, за раз з'я вi ла ся но вая ўклад-

ка «Вiр ту аль ны школь ны му зей», якая да зва ляе 

здзейс нiць ванд роў ку па ўсiх школь ных му зе ях го-

ра да. Та кi вiр ту аль ны тур — ноу-хау гро дзен скiх 

рас пра цоў шчы каў.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

Аду ка цый ны пар тал — у да па мо гу
Як гро дзен скiя пе да го гi рас паў сю дзi лi свой во пыт у вiр ту аль най пра сто ры

«Зор ка» ка ля во зе ра «Зор ка» ка ля во зе ра 
Юбi лей наеЮбi лей нае

Азда раў лен неАзда раў лен не

 У тэ му

Най ста рэй шы лет нiк Гро дзен шчы ны Най ста рэй шы лет нiк Гро дзен шчы ны 
пач не азда раў лен чую кам па нiю пач не азда раў лен чую кам па нiю 

цал кам аб ноў ле нымцал кам аб ноў ле ным
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