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ШКО ЛЕ ЁСЦЬ КІМ ГА НА РЫЦ ЦА
У ліс та па дзе Вет каў ская ся рэд няя шко ла № 1 імя Анд рэя Гра мы кі 

ад зна чы ла сваё 150-год дзе

Ня  м е ц  к і я 
каў бас кі і 
анг лій скі 

чай, укра ін скае са-
ла і чэш скія на поі — 
гэ тым і не толь кі 
мож на бы ло па час-
та вац ца, а так са ма 
на быць су ве нір ную 
пра дук цыю, прад-
стаў ле ную роз ны мі 
кра і на мі све ту. І ўсё 
гэ та пад су пра ва-
джэн не ды на міч ных 
тан цаў і цу доў ных 
спе ваў — пля цоў ка 
га тэ ля «Рэ не санс», 
дзе ла дзі ла ся ме ра-
пры ем ства, на ней кі 
час пе ра тва ры ла ся 
ў муль ты куль тур нае 
ася род дзе. З усіх 
ба коў — раз мо вы 

на роз ных мо вах, раз на стай ныя на цы я наль ныя ўбо-
 ры, роз ныя ко леры ску ры і ва ла соў, але ад но аб' яд ноў -
ва ла тых, хто тут са браў ся, — гэ та ўсмеш кі на тва рах. 
Бо ўсе гэ тыя лю дзі ра бі лі доб рую спра ву, да па ма га лі 
дзе цям. На бы ва ю чы стра ву ці су ве нір, кож ны ра біў 
свой унё сак у даб ра чын ную скар бон ку. Срод кі, якія 
бу дуць са бра ны пад час ак цыі, пой дуць на даб ра чын-
ныя ме ра пры ем ствы.

Анд рэй СА ЗО НАЎ, фо та аў та ра.

Паў та ра ста год дзя та-

му ўста но ва бы ла за-

сна ва на як Вет каў скае 

жа но чае на род нае ву-

чы лі шча, якое ўтрым-

лі ва ла ся на дзяр жаў-

ныя срод кі. 50 га доў 

та му да круг лай да ты 

шко ла атры ма ла па да-

ру нак у вы гля дзе но-

ва га трох па вяр хо ва га 

цаг ля на га бу дын ка.

Мяс цо вы му зей ба я вой і 
пра цоў най сла вы, ство ра ны 
не ка лі пе да го гам і бай цом 
пар ты зан ска га атра да Яў-
ге ні яй Дынь кі най, за хоў вае 
ў тым лі ку экс па на ты, якія 
рас каз ва юць гіс то рыю шко-
лы з кан ца ХІХ ста год дзя.

На стаў нік Сяр гей Пе ра-
пя люк да юбі лею вы пус ціў 
вы дан не, у якім са браў 
са мыя ці ка выя ста рон кі 
бія гра фіі шко лы. У ім, на-
прык лад, па служ ны фар му-
ляр ны спіс ад ной з пер шых 
на стаў ніц, дач кі свя та ра — 
Ма рыі Ры го раў ны Га ла він-
скай, якая прый шла сю ды 
вы кла даць 1 ве рас ня 1886 
го да. У чэр ве ні 1896 го да 
ім пе ра тар скім ука зам ёй 
быў па да ра ва ны ся рэб ра ны 
ме даль з над пі сам «За ста-
ран насць». У му зеі за хоў-
ва ец ца і ко ліш няя пя чат ка 
ву чы лі шча. Яе знай шла ў 
сва ім ага ро дзе і па да ры ла 
му зею жы хар ка Вет кі Але-
на Гас па да ро ва.

Са мае га лоў нае, што 
скла дае го нар ву чэб най 
уста но вы — яе вы пуск ні-

кі. Да рэ чы, іх ім ёны вя до-
мыя на ўсёй пост са вец кай 
пра сто ры. Двой чы Ге рой 
Са вец ка га Са ю за Па вел 
Га ла ва чоў, які здзейс-
ніў са мы вы шын ны та ран 
пад час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Ге рой Са вец ка га 
Са ю за Мі ха іл Бат ра коў, 
стар шы ня Са ве та Мі ніст-
раў БССР Ула дзі мір Бро-
ві каў і на мес нік стар шы ні 
Саў мі на та го ж ча су Ні на 
Сняж ко ва, на чаль нік Мас-
коў ска га вы шэй ша га ва-
ен на га ка манд на га ву чы-
лі шча ге не рал-ма ёр Іван 
Ма го наў...

Сён няш ні на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 
Ігар Пет ры шэн ка так са-
ма за кан чваў Вет каў скую 
шко лу № 1 — у 1982 го дзе. 
Пра аль ма-ма тар не за бы-
ва ец ца і ця пер. Сё ле та на 
ве рас нёў скай лі ней цы ві цэ-
прэм' ер ад імя ўра да ўру-
чыў кі раў ніц тву ўста но вы 

сер ты фі кат на аб ста ля ван-
не кам п'ю тар на га кла са.

Ёсць і ін шыя вя до мыя 
дзяр жаў ныя і гра мад скія 
дзея чы на ша га ча су — вы-
пуск ні кі Вет каў скай шко лы 
№ 1: рэк тар Рэс пуб лі кан-
ска га ін сты ту та пра фе-
сій най аду ка цыі Ва ле рый 
Га лу боў скі, два бы лыя 
рэк та ры Го мель ска га ўні-
вер сі тэ та імя Фран цыс ка 

Ска ры ны — Мі ха іл Сель кін 
і Аляк сандр Ра га чоў, ра сій-
скія і бе ла рус кія на ву коў цы 
Сяр гей і Аляк сандр Ка рат-
ке ві чы.

Ды рэк тар шко лы № 1 
Але на Но ві ка ва — так са ма 
яе вы пуск ні ца. Яна ка жа, 
што тыя, хто тут ву чыў ся, 
імк нуц ца не за бы ваць адзін 
ад на го. Мно гія ста но вяц ца 
доб ры мі сяб ра мі. Пад трым-
лі вае кан так ты са шко лай і 
Аляк сей Гра мы ка — унук 
ле ген дар на га са вец ка га 
дып ла ма та Анд рэя Гра мы-
кі, які на ра дзіў ся на Вет-
каў шчы не і чыё імя ця пер 
но сіць шко ла.

Ця пер у ёй на ву ча юц ца 
ка ля 660 школь ні каў. Мно-
гія па каз ва юць вы дат ныя 
вы ні кі на алім пі я дах, ма юць 
пе ра мо гі ў кон кур сах і спа-
бор ніц твах роз на га ўзроў-
ню. Зна чыць, рас це год ная 
зме на сла ву тым па пя рэд-
ні кам.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. На двор'еНа двор'е

Увесь ты дзень — 
ка ля ну ля

Толь кі ў пят ні цу пад ма ро зіць, 
мес ца мі — да мі нус 12 гра ду саў
На гэ тым тыд ні ўмо вы на двор'я на тэ ры то рыі кра і ны 

бу дуць у асноў ным вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты, 

якія змя шча юц ца з За ход няй Еў ро пы, па ве да мі лі спе-

цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Та му ча ка ец ца ня ўстой лі вае на двор'е з апад ка мі ў вы гля дзе 
мок ра га сне гу і даж джу. Тэм пе ра тур ны фон на блі зіц ца да клі-
ма тыч най нор мы, толь кі ў кан цы пра цоў на га тыд ня тэ ры то рыя 
кра і ны не на доў га апы нец ца ў воб лас ці па вы ша на га ат мас фер-
на га ціс ку, апад каў ста не менш, а ўна чы пад ма ро зіць.

Сён ня ўдзень ча сам ча ка юц ца даж джы, па ўсход ніх ра ё нах 
кра і ны — з мок рым сне гам. Сла бы ту ман, мес ца мі па ўсхо дзе 
га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра бу дзе ад ну ля да плюс 6 гра ду саў. У се ра ду ўна чы на 
боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны, а ўдзень мес ца мі прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы з мок рым сне гам. У асоб ных ра ё нах 
ча ка ец ца га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Уна чы мес ца мі 
згус ціц ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су так скла-
дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 3 цяп ла.

На на ступ ны дзень па ха ла дае. У чац вер мес ца мі па кра і-
не прой дзе ка рот ка ча со вы снег, на асоб ных участ ках да рог 
бу дзе га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы па ні зіц ца ад 
мі нус 1 да мі нус 7 гра ду саў. Удзень бу дзе ад мі нус 3 гра ду саў 
да 2 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у пят ні цу 
ўна чы мес ца мі ча ка ец ца ка рот ка ча со вы снег. Удзень фран таль-
ны раз дзел аб умо віць на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны снег, 
мок ры снег, па паў днё вым за ха дзе — з даж джом. У асоб ных 
ра ё нах ча ка ец ца ту ман, сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 2—9 ма ро зу, па ўсхо дзе 
Бе ла ру сі пры пра яс нен нях па вет ра асту дзіц ца да мі нус 10—12 
гра ду саў. Удзень тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад мі нус 4 гра-
ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 4 гра ду саў цяп ла па паў днё вым 
за ха дзе кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бі ле ты 
ў спар тыў нае ле та

У пер шы дзень зі мы стар та ваў про даж 
бі ле таў на ІІ Еў ра пей скія гуль ні

1 снеж ня быў ад кры ты про даж у ін тэр нэ це, 15 снеж ня 

іх мож на бу дзе на быць і ў ка сах го ра да. Як і абя ца лі ар-

га ні за та ры ра ней, цэ ны на бі ле ты вар' і ру юц ца ад 5 да

50 руб лёў. Рас пра ца ва ны не каль кі ка тэ го рый бі ле таў: 

«Stаndаrd», VІР, на цы ры мо нію ад крыц ця і цы ры мо нію 

за крыц ця.

Да рэ чы, кошт квіт коў на цы ры мо нію ад крыц ця вар' і ру ец ца 
ад 150 да 300 руб лёў у за леж нас ці ад ка тэ го рыі мес ца. Цэ ны 
бі ле таў на цы ры мо нію за крыц ця не каль кі ні жэй шыя — ад 70 
да 150 руб лёў.

«Старт про да жаў на ват у пэў ным сэн се пе ра сяг нуў на шы 

ча кан ні. У пер шы дзень бы ло пра да дзе на ка ля 12 % бі ле таў 

ад той пар тыі, якую мы вы пус ці лі ў про даж. Асаб лі вай па пу-

ляр нас цю ка рыс та юц ца цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця», — 
па ве да міў ды рэк та р Ды рэк цыі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў Ана-

толь КО ТАЎ.

Так са ма ён да даў, што ўжо на пі са ны па пя рэд ні сцэ на рый цы-
ры мо ній ад крыц ця і за крыц ця, па да бра ныя ге не раль ны пад рад чык
і тэх ніч ны пад рад чык, вя дзец ца ра бо та па пад бо ры хэд лай не ра. 
Гэ та бу дзе зор ка су свет на га ўзроў ню. «Мы рас кры ем сак рэт 

21 чэр ве ня 2019 го да. Гэ та па він на быць пры ем най не ча ка нас-

цю. У Ба ку гэ та бы ла Лэ дзі Га га. Пра тое, што яна вы сту піць на 

ад крыц ці, ве да ла ча ла век 10. У нас сі ту а цыя ідэн тыч ная. Бу дзем 

тры маць інт ры гу да апош ня га», — ска заў Ана толь Ко таў.
Га лоў най ці ка він кай цы ры мо ніі бу дзе за паль ван не гіс та-

рыч на га алім пій ска га фа ке ла. Ён атры мае но вае жыц цё і но вы 
сім ва лізм. Яшчэ ад на ад мет насць — вы ка ры стан не тэх на ло гіі 
да поў не най рэ аль нас ці, ка лі з да па мо гай га джэ таў мож на бу дзе 
ба чыць тое, што без іх — не маг чы ма.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

5, серада, 22.00 – 24.00

6, чацвер, 0.00 – 5.00

8, субота, 12.00 – 15.00

10, панядзелак, 

22.30 – 24.00

13, чацвер, 12.30 – 14.30

15, субота, 14.00 – 24.00

16, нядзеля, 0.00 – 3.00

18, аўторак, 9.30 – 11.30

20, чацвер, 2.30 – 16.30

22, субота, 16.30 – 19.00

24, панядзелак, 

17.00 – 19.30

26, серада, 17.30 – 20.00

28, пятніца, 18.30 – 22.30

30, нядзеля, 23.00 – 24.00

31, панядзелак, 

0.00 – 3.30

Неспрыяльныя дні і гадзіны ў снежні

Бы лыя рэк та ры Го мель ска га ўні вер сі тэ та імя Фран цыс ка Ска ры ны 
Мі ха іл СЕЛЬ КІН і Аляк сандр РА ГА ЧОЎ на юбі леі шко лы.

Ста ры бу ды нак Вет каў скай шко лы № 1.

КА ЛЯД НЫЯ ПАДАРУНКІ
Смач на, з му зы кай і спе ва мі і на ка рысць 

дзе цям — у Мін ску прай шоў Між на род ны 

ка ляд ны кір маш, які што год тра ды цый на 

ар га ні зоў вае клуб жо нак па слоў, 

дып ла ма таў і за меж ных прад стаў ні коў. 

Больш за 28 па соль стваў за меж ных кра ін 

пры ня лі ўдзел у даб ра чы най ак цыі.
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