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«Зорка» каля возера
Юбiлейнае

Зараз на тэрыторыi летнiка вядуцца апошнiя прыгатаваннi да
прыёму наведвальнiкаў. Меркавалася, што першая змена пачнецца
15 чэрвеня, але на днях стала вядома, што пачатак аздараўленчага сезона перанесены на 1 лiпеня.
Адпаведна зменшыцца i колькасць
змен — плануецца, што iх будзе
дзве па 18 дзён кожная. Мiж тым
заяўкi паступаюць увесь час.
З дырэктарам дзiцячага аздараўленчага летнiка «Зорка Юбiлейная» Ларысай ЯНЧУК абыходзiм тэрыторыю. Кiраўнiца звяртае
ўвагу на кожную дэталь, кожны
аб'ект iнфраструктуры. I нездарма.
За апошнiя некалькi гадоў летнiк
цалкам абнавiўся. У яго мадэрнiзацыю ўкладзена нямала сродкаў.
Значную дапамогу аказваюць шэфы, а гэта 13 арганiзацый, у асноўным структурных падраздзяленняў
ЖКГ. З iх дапамогай старыя будынкi набылi сучасны выгляд, заменены вокны i дзверы, адноўлены
дах, падлога, з'явiлiся новыя мэбля
i абсталяванне.
— Калi дзецi бачаць, што вакол
прыгожа i акуратна, яны самi падтрымлiваюць парадак, акты вандалiзму даўно ў мiнулым, — заўважае
Ларыса Мiхайлаўна.
Сучасны выгляд цяжка суаднесцi з узростам летнiка, а ён даволi
сталы. Летась тут адзначылi юбiлей — 65 гадоў стварэння. Аб значных падзеях нагадвае альтанка з
рэтраспектывай гiсторыi ўстановы,

 У тэму

Найстарэйшы летнiк Гродзеншчыны
пачне аздараўленчую кампанiю
цалкам абноўленым
дзе сабраны фотаздымкi розных
часоў — ад 1950-х гадоў да сучаснасцi.
Цяпер галоўны клопат дырэктара — добраўпарадкаванне спальных карпусоў. Для гэтай работы
набiраецца сезонны персанал.
Падчас наведвання жанчыны якраз заносiлi матрацы, засцiлалi бялiзну. Большая частка памяшканняў
цалкам падрыхтавана для заезду,
у iншых работы засталося на некалькi дзён.
Падыходзiм да двух новых карпусоў. Яны ўведзены ў эксплуатацыю зусiм нядаўна, i кожны разлiчаны на 30 месцаў. Такiм чынам
сёлета «Зорка Юбiлейная» зможа
прыняць 320 чалавек замест 260,
як было раней. Прадугледжана i
безбар'ернае асяроддзе.
Важны плюс летнiка — зялёная
зона. На тэрыторыi расце шмат
магутных соснаў, а менавiта за
агароджай пачынаецца спуск да
возера Юбiлейнае. Водны рэсурс
таксама задзейнiчаны ў адпачынку,
ёсць свая пляжная зона, дзе можна
плаваць i загараць, таксама скарыстацца катамаранам. Для аматараў спорту ўстаноўлены дзве новыя
варкаўт-пляцоўкi, есць валейбольная i баскетбольная пляцоўка з зонай для гледачоў. Для малодшых
школьнiкаў усталяваны забаўляльныя атракцыёны. Дарэчы, новыя
карпусы — таксама для iх.
Сёлета пашырана i медыцынская сетка, замест аднаго аб'екта будзе працаваць два. У адным
дамку — прыём урача i працэдурны
кабiнет, а другi пераабсталявалi

ў медыцынскi iзалятар на два пакоi.
Зменiцца i фармат правядзення
розных мерапрыемстваў, сёлета
яны будуць праводзiцца на свежым
паветры i па асобных атрадах, каб
не дапусцiць вялiкага натоўпу ў адным месцы.
Як расказалi ў Гродзенскiм
абласным упраўленнi рэспублiканскага цэнтра па аздраўленнi i
санаторна-курортным лячэннi насельнiцтва, стацыянарныя летнiкi ў
рэгiёне пачнуць працаваць з 1 лiпеня, а прышкольныя — з 15 чэрвеня.
Галоўны прынцып камплектацыi —
заяўляльны. Гэта значыць, што i
бацькi, i сам школьнiк выказваюць
жаданне наведваць дзiцячую аздараўленчую ўстанову. Арганiзатары
павiнны забяспечыць максiмальную бяспеку дзяцей.
Усяго ў вобласцi будзе працаваць 24 загарадныя летнiкi.
Сярэднi кошт пуцёўкi ў кругласутачным лагеры прыблiзна складзе 420—450 рублёў, з iх 205 рублёў — датацыя дзяржавы. У спартыўна-аздараўленчым памер датацыi — 227 рублёў, у прышкольным
дзённым — 85 рублёў.
Што датычыцца падрыхтоўкi
летнiкаў, гэта работа завяршаецца, усе сродкi рэспублiканскага
i абласнога бюджэту, а таксама
сродкi, заробленыя на суботнiку,
амаль цалкам засвоены, апошнi штрых — акты гатоўнасцi, якiя
ўстановы павiнны атрымаць у найблiжэйшы час.
Маргарыта УШКЕВIЧ,
фота аўтара.

Адукацыйны партал — у дапамогу

Як гродзенскiя педагогi распаўсюдзiлi свой вопыт у вiртуальнай прасторы
З-за складанай эпiдэмiялагiчнай сiтуацыi
ўзнiкла патрэба ў новай форме навучання.
Так быў створаны гарадскi адукацыйны партал, дзе педагогi дзялiлiся сваiмi напрацоўкамi
i тлумачылi новыя тэмы па многiх прадметах.
У праекце ўдзельнiчалi найлепшыя педагогi
горада, якiя рыхтавалi пераможцаў прадметных алiмпiяд i самi станавiлiся лаўрэатамi розных конкурсаў.
Для многiх школьнiкаў такая падтрымка аказалася вельмi сваечасовай, бо памагла пазбегнуць
«прабелаў» у вывучэннi тых цi iншых прадметаў i
атрымаць высокi бал пры атэстацыi за апошнюю
чвэрць. На партале размешчаны матэрыялы заняткаў па хiмii, бiялогii, фiзiцы, гiсторыi Беларусi i
сусветнай гiсторыi, беларускай i рускай мовах, iнфарматыцы. Гэтыя ўрокi, лiчаць арганiзатары, дапамогуць замацаваць веды, якiя спатрэбяцца i на
цэнтралiзаваным тэсцiраваннi.
— У гэтым напрамку мы пайшлi па просьбе бацькоў. Напачатку партал планаваўся як платформа для
таго, каб прапанаваць нешта цiкавае школьнiкам,
але потым арганiзавалi i такiя вiдэаўрокi, — паведамiла намеснiк начальнiка аддзела адукацыi Гродзенскага гарвыканкама Алена ПАХОМАВА.
Вiртуальныя заняткi прыйшлiся даспадобы
не толькi школьнiкам. Работай сваiх калег зацiкавiлiся i педагогi. Для маладых настаўнiкаў гэта яшчэ i
магчымасць павысiць сваё майстэрства, пераняць
вопыт.
Настаўнiк распрацоўвае ўрок, тую частку, якая
датычыць новай тэмы, гэта 7—15 хвiлiн. Аператар
здымае гэту частку на вiдэа, пасля ролiк манцiруецца
i выкладваецца як на сам партал, так i на тэматычны

Успамiнае Вячаслаў Рагойша...
Сярод навiнак, якiя рыхтуюцца да выдання ў айчынных выдавецтвах i звязаны з
90-годдзем з дня нараджэння
класiка беларускай лiтаратуры Ула дзi мi ра Ся мё на вi ча
Караткевiча, — кнiгi i «Мастацкай лiтаратуры», i «Беларускай Энцыклапедыi iмя
Петруся Броўкi», i iншых выдавецтваў краiны.

Аздараўленне

Летнiк «Зорка Юбiлейная» —
адзiн з самых папулярных у
гродзенскiх школьнiкаў. I таму нямала прычын. Адна з
iх — гэта тое, што месцiцца
ён у зялёнай зоне на беразе
возера Юбiлейнае. З абласным цэнтрам аздараўленчы
аб'ект звязваюць маршруты
гарадскога транспарту. А сёлета летнiк пашырыў свае магутнасцi: тут уведзена два
новыя спальныя корпусы.

Год Уладзiмiра Караткевiча

YouTube-канал. Пры гэтым увесь працэс, ад распрацоўкi ўрока да апублікавання гатовага матэрыялу,
суправаджаецца кансультацыйнай падтрымкай метадычнага работнiка, — растлумачыла Алена Пахомава.
Настаўнiкi iмкнуцца, каб гэта было i даступна,
i цiкава. Вiдавочна, што новы партал атрымаў папулярнасць у гродзенцаў. А на YouTube-канале папулярным стаў урок беларускай мовы. Да прагляду
далучылася i замежная аўдыторыя.
— Настаўнiкi з захапленнем уключылiся ў гэты
працэс, — кажа суразмоўнiца. — Для iх гэта новая
практыка, яны людзi творчыя, могуць удасканальваць сваё майстэрства.
Партал дае магчымасцi размяшчаць iнфармацыю ўсёй педагагагiчнай суполкi горада, знаёмiць
з новым напрацоўкамi. Iнтэрнэт-рэсурс даступны
для шырокага кола наведвальнiкаў. Адсюль, са спецыяльнай укладкi «Культурны вольны час анлайн»
нават можна адправiцца ў захапляльнае падарожжа
па культурных i гiстарычных аб'ектах краiны. А яшчэ,
што вельмi важна i цiкава, паўдзельнiчаць у майстар-класах, якiя падрыхтаваны педагогамi дадатковай адукацыi горада. Напрыклад, цэнтр творчасцi
дзяцей i моладзi «Спектр» прапануе заняткi па вырабе сувенiраў у тэхнiцы арыгамi. Ёсць фiзкультурныя
заняткi, таксама магчыма усёй сям'ёй прыняць удзел
у iнтэлектуальных гульнях.
Платформа пастаянна папаўняецца новымi рэсурсамi. Напрыклад, зараз з'явiлася новая ўкладка «Вiртуальны школьны музей», якая дазваляе
здзейснiць вандроўку па ўсiх школьных музеях горада. Такi вiртуальны тур — ноу-хау гродзенскiх
распрацоўшчыкаў.
Маргарыта УШКЕВIЧ.

У энцыклапедычным выдавецтве праз некаторы час пабачыць
свет аднатомная персанальная
энцыклапедыя «Уладзiмiр Караткевiч», якая пад адной вокладкай прадставiць чытачу больш за
1000 артыкулаў пра розныя творы
пiсьменнiка, адрасы, дзе ён жыў i
працаваў, пра сяброў Уладзiмiра
Караткевiча, яго крытыкаў, пра перакладчыкаў паэзii i прозы нашага

класiка на розныя мовы народаў
свету.
«Мастацкая лiтаратура» працуе
над падрыхтоўкай да выдання публiцыстычнай, гiсторыка-лiтаратурнай кнiгi эсэ доктара фiлалагiчных
навук, прафесара Беларускага
дзяржаўнага ўнiверсiтэта Вячаслава Пятровiча Рагойшы «Дзесяць сагаў». Рэльефным героем кожнага
эсэ паўстае класiк беларускай лiтаратуры, аўтар легендарнага рамана
«Каласы пад сярпом тваiм». Вячаслаў Рагойша быў блiзка знаёмы з
Караткевiчам, яго асяроддзем, таму
i ўспамiны падаюцца жывымi, пераканаўча праўдзiвымi, напоўненымi
святлом, дабрынёй, пiетэтам у адносiнах да У. С. Караткевiча. «Дзесяць сагаў» — яшчэ адна трывалая
цаглiнка ў падмурак дома памяцi
«Уладзiмiр Караткевiч».
Сяргей ШЫЧКО.

Чувашскi паэт
пра класіка
Класiку беларускай лiтаратуры Уладзiмiру Караткевiчу прысвечаны многiя паэтычныя творы. У свой час была выдадзена
кнiга «Уладзiмiр Караткевiч: вядомы i невядомы». I адзiн з яе
раздзелаў выдаўцы склалi з вершаў-прысвячэнняў. Пры ўмове, што там былi сабраны далёка не ўсе творы, прысвячэнняў
аказалася недзе каля 60 (!). У Леанiда Дранько-Майсюка нават
дзве «караткевiчаўскiя» паэмы. Апошнiм часам з'явiлiся вершы-прысвячэннi Уладзiмiру Карткевiчу i ў iншых нацыянальных
паэзiях: рускай (Юрый Шчарбакоў), чувашскай (Валерый Тургай),
украiнскай (Глеб Кудрашоў), чачэнскай (Адам Ахматукаеў), сербскай (Даяна Лазаравiч)... Толькi што Мiкола Мятлiцкi пераклаў
яшчэ адзiн чувашскi верш, прысвечаны беларускаму мастаку
слова, — «Памяцi У. С. Караткевiча» . Аўтар — народны паэт
Чувашыi Юрый Семяндэр. Паэт з Чэбаксар бываў у Беларусi,
добра ведае беларускую лiтаратуру ранейшых дзесяцiгоддзяў.
Перакладаў беларускую паэзiю на чувашскую мову. А зараз вось
прычынiўся да нашай беларускай старонкi i такiм чынам...
Кастусь ЛАДУЦЬКА.
Юрый СЕМЯНДЭР,
Ды як зорка мiж iх,
Як агонь-дынамiт —
народны паэт Чувашыi
Памяцi У. С. Караткевiча Узрыўны i гарачы заўжды
Караткевiч.
Ў беларускай паэзii
Макаёнак Андрэй
Многа слаўных сыноў:
Ў Чэбаксарах як свой,
I Купала, i Колас,
Любы Дудараў нам,
I Танк, i Гiлевiч...
Не чужы — Рамановiч...
Вельмi кметна памiж
Верым мы: будзе з намi
Самых зыркiх сцягоў
Твой кожны герой,
Развiнуўся душой
Майстар сонечных п'ес
Караткевiч.
Цiмер1 наш Караткевiч.
Па-чувашску чытаем
Пераклад з чувашскай
Шамякiна мы,
Мiколы МЯТЛIЦКАГА.
Сталi блiзкiмi Мележ,
1 Цiмер (чув.) — Уладзiмiр.
Алесь Адамовiч...

Беларускi кнiгазбор

Лiсты
драматычнай памяцi
«Беларуская навука» зрабiла
цудоўны падарунак чытачам
да 75-годдзя Вялiкай Перамогi, выдаўшы ў серыi «Беларускi кнiгазбор» «Выбраныя
творы» народнага паэта Беларусi Аркадзя Куляшова.
Найлепшыя вершы класiка беларускай паэзii, сярод якiх i славутая «Балада аб чатырох заложнiках», дапаўняюць паэмы: «Крыўда»,
«Сцяг бры га ды», «Пры го ды
цымбал», «Дом № 24», «Зорка Канiкула (Толькi ўперад)», «Цунамi»,
«Далёка да акiяна», «Варшаўскi
шлях», «Хамуцiус». Такiя радкi не
забываюцца: «Са слупоў, са сцен,
аканiцаў / Пагражаюць Мiнаю загадам: / Ён павiнен скарыцца, / З'явiцца, / Здацца ў рукi фашысцкiм
уладам. / I вiсiць той загад друкаваны / На Мiнаевай хаце i клецi; /
А не з'явiцца — расстраляны / Будуць заўтра заложнiкi — / Дзецi...»
Увайшлi ў кнiгу i пераклады Аркадзя Куляшова — вершы А. Пушкiна, М. Лермантава, С. Ясенiна,
украiнскiх мастакоў слова А. Малышкi i Л. Першамайскага, а таксама

верш балкарца К. Кулiева. Завяршаюць кнiгу артыкулы пiсьменнiка
пра сваю творчасць, гутарка з iм
Уладзiмiра Анiсковiча, ды падрыхтаваная Марыяй Твардоўскай перапiска Аркадзя Куляшова i Аляксандра Твардоўскага.
«Беларускi кнiгазбор» чарговы
раз уразiў грунтоўнасцю выдання.
Фактычна ў аднатомнiку ўдалося сабраць усё самае значнае, што выйшла з-пад пяра народнага паэта Беларусi. Дарэчы, на пачатку «Выбраных твораў» чытача чакае сустрэча з
грунтоўным, манаграфiчнага характару артыкулам Таiсы Грамадчанкi
«Усё аддаў праўдзiваму радку...»
Больш за сорак гадоў прайшло
з часу, як перастала бiцца сэрца
вялiкага паэта Аркадзя Куляшова
(1914—1978), а вершы яго жывуць
i цяпер у свядомасцi чытачоў, з'яўляюцца для новых пакаленняў белару саў мас тац кi мi да ку мен та мi
няпростага часу. Найперш — мастацкiмi дакументамi i сведчаннямі
пра драматычныя падзеi Вялiкай
Айчыннай вайны.
Сяргей ШЫЧКО.

