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Па да рун кам да Дня бе ла-
рус ка га пісь мен ства ў Бы-
ха ве ста лі но выя кні гі Вы-
да вец ка га до ма «Звяз да».

У прад мо ве да ад ной з іх 
— «Бы хаў шчы на. Ды хан не вя-
коў» — стар шы ня Бы хаў ска га 
рай вы кан ка ма Дзміт рый Ка-
ле еў за зна чае: «На ста рон-
ках гэ та га зна ка ва га вы дан ня 
вы ад чу е це ды хан не гіс то рыі 
і су час нас ці на ша га Пры дняп-
роў ска га краю, па зна ё мі це ся з 
яго ша ноў ны мі людзь мі, ся род 
якіх Ге роі Са вец ка га Са ю за і 
Ге роі Са цы я ліс тыч най Пра цы, 
поў ныя ка ва ле ры ор дэ наў Сла-
вы, ула даль ні кі ін шых вы со кіх 
дзяр жаў ных уз на га род, май-
стры мас тац тваў, на ву коў цы, 
гра мад скія і па лі тыч ныя дзея-
чы. У шмат па кут най Бы хаў-
шчы ны ба га тая гіс то рыя, яе не 
аб мі на лі шмат лі кія вой ны, якія 

руй на ва лі го рад і па ве ты, зні-
шча лі мір ных жы ха роў, муж ных 
аба рон цаў сва ёй зям лі. І тым не 
менш, тут заў сё ды мір на су сед-
ні ча лі пра ва слаў ныя, іў дзей скія 
і ка та ліц кія хра мы. Мно гія з іх 
ад наў ля юц ца, уз вод зяц ца но-
выя...» . Укла даль ні кам кні гі 
з'яў ля ец ца вя до мы жур на ліст 
Ула дзі мір Бац ка ле віч. Ра зам з 
Сяр ге ем Жы жы я нам яны і на-
пі са лі асноў ныя тэкс ты гэ та га 
па-свой му ўні каль на га вы дан-
ня. Фак тыч на су аў та рам ба-
га та ілюст ра ва най кні гі стаў 
та ле на ві ты «звяз доў скі» фо-
та ка рэс пан дэнт Ана толь Кля-
шчук. Яго ўваж лі вы по зірк май-
стра пе ра д ае ўсё на пру жан не, 
усе ад мет нас ці су час най Бы-

хаў шчы ны. Да рэ чы, Ана толь 
не ўпер шы ню аздаб ляе кні гі, 
пры мер ка ва ныя да Дзён бе ла-
рус ка га пісь мен ства, вы дан ні, 
якія рас каз ва юць пра роз ныя 
га ра ды на шай Ай чы ны, у якіх 
пра хо дзіць свя та.

Яшчэ ад ну ад мыс ло вую кні-
гу па да ра ваў чы та чу Вы да вец кі 
дом «Звяз да» — «Ле та піс го-
ра да Бы ха ва» (укла даль нік — 
Ан жа лі ка Це ра шо нак). А на ра-
дзі ла ся вы дан не ў Ма гі лёў скім 
дзяр жаў ным аб лас ным лі цэі 
N 5, які пра цуе ў Бы ха ве. Кні-
га — плён рос шу каў, збі ран ня 
края знаў чых ма тэ ры я лаў на-
стаў ні ка мі, вуч ня мі, не абы яка-
вы мі да гіс то рыі бы хаў ча на мі. 
Ды рэк тар лі цэя Вік тар Радзь коў та кім чы нам аха рак та ры за ваў 

вы дан не: «...Гэ та — плён шмат-
га до вых по шу каў і раз ваг пра 
гіс то рыю Бы ха ва». І вось што 
яшчэ пра кні гу, якая, ві да воч-
на, зой ме га на ро вае мес ца ў 
біб лі я тэ ках мно гіх бы хаў чан: 
«Спа дзя ём ся, што яна бу дзе 
са дзей ні чаць за ха ван ню гіс-
та рыч най і куль тур най спад-
чы ны Бы ха ва, яго леп шых 
тра ды цый».

Са свя там, бы хаў ча не! 
Са свя там усіх, хто не абы-
яка вы да род на га сло ва, да 
пры го жа га пісь мен ства, да 
ай чын най лі та ра ту ры! А хто 
не здо лее за зір нуць на Ма-
гі лёў шчы ну сён ня і заўт ра 
— зра бі це вір ту аль нае па-
да рож жа. У гэ тым вам да па-
мо гуць кні гі «Бы хаў шчы на. 
Ды хан не вя коў» і «Ле та піс 
го ра да Бы ха ва».

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Вось ужо пя ты год дзi ця чы пра ва вы 
сайт www.mir.pravo.by з на мi. Сет ка вы 
рэ сурс па-ра ней ша му да па ма гае бе ла-
ру сам (i не толь кi нам). Са мы час рас-
тлу ма чыць, якую ро лю ён вы кон вае.

Ка му сайт па трэб ны?
Пры блiз ны ўзрост аў ды то рыi — ад 6 да 

16 га доў. Але сайт раз лi ча ны не толь кi на 
дзя цей i пад лет каў. Ён бу дзе цi ка вы баць кам 
i на стаў нi кам.

Хто ства рыў?
Сайт ар га нi за ваў На цы я наль ны цэнтр пра-

ва вой iн фар ма цыi РБ. Iнi цы я тар — Ад мi нiст-
ра цыя Прэ зi дэн та.

Што сайт пра па ноў вае?
Iн фар ма цыя — гэ та най перш. Ка рыс ная, 

адап та ва ная, iлюст ра ва ная. Свое асаб лi вы 
iн фар ма цый ны дыя лог. Так, у част цы «Бiб-
лi я тэ ка» ство ра ны ад па вед ны раз дзел, якi 

га во рыць сам за ся бе, — «Ка рыс ная iн фар-
ма цыя». Ба за выя звест кi з юры дыч най сфе-
ры — ця пер у звыш да ступ ным фар ма це.

Дыя ла гiч насць па цвяр джае i флэш-кар та 
све ту (з ня даў ня га ча су — iн тэр ак тыў ная). Да 
кар ты пры ма ца ва на рэд кая iн фар ма цыя пра 
за меж ныя кра i ны i iх пра ва выя сiс тэ мы.

Най важ ней шая пе ра ва га сай та — раз-
дзел «Вiр ту аль ная пры ём ная», якi так са ма 
апраўд вае дыя ла гiч насць сет ка ва га рэ сур су. 
На ва шы пы тан нi ад ка жуць вы дат ныя спе цы-
я лiс ты, усе — чле ны На цы я наль най ка мi сii па 
пра вах дзi ця цi.

Хто па спеў аца нiць сайт?
Што ме сяц сайт на вед ва юць больш за 10 

ты сяч ча ла век са 100 кра iн све ту.
Сет ка вы рэ сурс па спя хо ва прай шоў праз 

экс пер ты зу, якую ажыц цяў ляў Цэнтр бяс печ-
на га iн тэр нэ ту ў Ра сii. Апош нi зна хо дзiц ца 
не толь кi пры Гра мад скай па ла це Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi, але i пры кам па нii «Скай Лiнк». 
Вось ча му гэ ты дзi ця чы пра ва вы сайт мож на 

знай сцi ў ка та ло гу бяс печ ных iн фар ма цый-
ных рэ сур саў «Дзi ця чы iн тэр нэт».

У кон кур се «Леп шы сайт у сфе ры не фар-
маль най аду ка цыi за 2010 год» пар тал упэў не на 
за ма ца ваў ся на трэ цiм мес цы. Рэ сурс уз на га ро-
дзi лi дып ло мам iн тэр нэт-прэ мii «Tibo 2011».

Якую ка рысць ад яго ма ем?
Сайт да па ма гае дзе цям i пад лет кам: ад-

каз вае на «да рос лыя» пы тан нi, дае слуш ныя 
па ра ды, пад каз вае шля хi вый сця са скла да ных 
жыц цё вых сi ту а цый, а так са ма ў зай маль най 
фор ме рас каз вае пра бе ла рус кае за ка на даў-
ства i пра вы гра ма дзян на шай кра i ны.

Якое дзi ця не лю бiць кон кур сы? Вось ча му 
сайт ак тыў на ар га нi зоў вае шмат лi кiя «спа-
бор нiц твы» для дзя цей. 8 кон кур саў — гэ та 
толь кi па ча так. Ства раль нi кi сет ка ва га рэ-
сур су ў по шу ку прын цы по ва но вых iдэй, зай-
маль ных для дзя цей i пад лет каў. Та му сме ла 
мож на паў дзель нi чаць i, вя до ма ж, атры маць 
каш тоў ныя ве ды.

Мар га ры та СI ДАР.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Та кiм чы нам бу дзе на ла джа на i iн ды вi ду-

аль ная ра бо та з вуч ня мi, i вiр ту аль ны дыя лог 
на стаў нi каў з баць ка мi. На стаў нiк змо жа па-
тлу ма чыць, ча му ён па ста вiў тую цi iн шую 
ад зна ку, на кi ра ваць да дат ко выя за дан нi ў 
вы гля дзе пры ма ца ва ных фай лаў, спа сыл кi 
на элект рон ныя пад руч нi кi i iн шыя рэ сур сы 
для школь нi ка. Баць кi, у сваю чар гу, так са ма 
змо гуць за даць пы тан не пе да го гу.

Яшчэ ад на на вiн ка — элект рон ная кар-
та, якая ад на ча со ва бу дзе слу жыць i элект-
рон ным про пус кам, i срод кам без на яў най 
апла ты. З яе да па мо гай вуч нi змо гуць пра-
хо дзiць на тэ ры то рыю шко лы, аплач ваць 
хар ча ван не ў школь най ста ло вай, ка рыс-
тац ца школь най бiб лi я тэ кай, а са з'яў лен-
нем элект рон на га пра яз но га — ез дзiць у 
гра мад скiм транс пар це. Сён ня ў не каль кiх 
шко лах iс нуе толь кi сiс тэ ма элект рон ных 
пра хад ных. Но вая сiс тэ ма па вiн на «вы ха-
ваць» ад каз насць у школь нi каў за свае 
дзе ян нi. Ка лi пра ект «Элект рон ная шко ла» 
«пры жы вец ца» ў ста лi цы, у хут кiм ча се яго 
пад хо пяць i рэ гi ё ны.

Сам на ву чаль ны пра цэс у 51-й шко ле так-
са ма бу дзе ар га нi за ва ны ў ад па вед нас цi з 
су час ны мi па тра ба ван ня мi. Акра мя аб ста-
ля ва ных для ста рэй шых вуч няў ка бi не таў 

iн фар ма ты кi, тут ёсць i кам п'ю тар ныя кла сы 
для ма лод шых: у iх на стаў нi кi мо гуць пра-
во дзiць фа куль та ты вы з вы ка ры стан нем 
но вых тэх на ло гiй — тым больш што з кам-
п'ю та ра мi сён ня на «ты» i да шка ля ты. Ёсць 
тут на ват ка бi нет iн тэр ак тыў на га апы тан ня, 
у якiм iм гнен на мож на атры маць вы нiк той 
цi iн шай апы тан кi, 
а так са ма шэсць 
лiн га фон ных кла-
саў для вы ву чэн ня 
за меж ных моў.

У но вай вы со-
ка тэх на ла гiч най 
шко ле вуч нi не бу-
дуць па збаў ле ны i 
не аб ход на га «кла-
сiч на га» аб ста ля-
ван ня. Да iх па слуг 
— вя лi кiя спар тыў-
ныя за лы (гiм нас-
тыч ная, трэ на-
жор ная, ха рэа гра-
фiч ная), вя лi кая 
i ма лая ак та выя 
за лы, кан фе рэнц-
за ла, ста ло вая... 
Ёсць i мед ка бi нет 
— з кiс ла род ны-

мi как тэй ля мi i ды яг нас тыч ным апа ра там, 
якi вы мя рае цiск, пульс i вы зна чае аб' ём 
фi зiч най на груз кi, не аб ход най для кож на-
га вуч ня. Да рэ чы, уво гу ле ўста но ва мо жа 
пры няць 765 на ву чэн цаў. Сё ле та ж на пер-
шую лi ней ку прый дуць ка ля 500 дзя цей i 35 
пе да го гаў, з якiх двое ма ла дых спе цы я лiс-
таў i 17 на стаў нi каў вы шэй шай i пер шай 
ка тэ го рыi.

Но вая шко ла яшчэ толь кi па чы нае сваё 
жыц цё, а пла ны ў яе ад мi нiст ра цыi дзесь-
цi ўжо да лё ка на пе рад i, пэў на, здоль ныя 
аха пiць схiль нас цi i iн та рэ сы ўсiх на ву чэн-
цаў. Апроч та го, што ўхiл у 51-й ся рэд няй 
шко ле бу дзе зроб ле ны на ма тэ ма ты ку, тут 
збi ра юц ца раз вi ваць так са ма ту рызм i ска-
ла ла жан не (уста ля ваць ска лад ром) i на ват 
за сна ваць сваё школь нае тэ ле ба чан не. А 
па куль што пе рад вуч ня мi i пе да го га мi ста iць 
iн шая за да ча — за клас цi моц ны пад му рак 
у но вым хра ме ве даў. Цi вар та ка заць, што 
яны ад чу ва юць вя лi кае хва ля ван не i не менш 
вя лi кую ад каз насць. Але яны ўпэў не ны: усё 
ў iх атры ма ец ца.

— Ка лi мы рэ пе цi ра ва лi пер шую лi ней ку, 
у не бе з'я вi лi ся дзве вя сёл кi. Я ду маю, гэ та 
доб ры знак, — усмi ха ец ца на мес нiк ды рэк-
та ра шко лы па ву чэб най ра бо це Ка ця ры на 
Фё да ра ва.

Што ж, ня хай шлях но вай шко лы, яе вуч-
няў i пе да го гаў бу дзе та кiм жа — доб рым ды 
вя сёл ка вым.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.

99 ты сяч пер ша клас нi каў 
па вiн ны сес цi сё ле та за пар-
ты. Са мы час для баць коў 
за ду мац ца над тым, цi ўсё 
яны зра бi лi пра вiль на, згод-
на з прын цы па мi зда ро ва га 
ла ду жыц ця iх дзi ця цi пад-
час пад рых тоў кi да та кой 
знач най па дзеi.

Школь ная фор ма
Адзен не па вiн на быць бяс печ-

ным для зда роўя ў да чы нен нi да 
вы ка ры ста ных тка нiн, за бяс печ-
ваць стан цеп ла во га кам фор ту, 
быць лёг кiм, мяк кiм, зруч ным па 
кроi, ад па вя даць уз рос ту i па ме-
рам дзi ця цi, а так са ма — уста-
ноў ле на му дзе ла во му сты лю.

— Пе рад па чат кам на ву-
чаль на га го да мно гiя баць кi 
прад' яў ля юць прэ тэн зii ад нос-
на пе ра ва гi ў ганд лё вай сет цы 
кас цю маў са 100-пра цэнт най 
сiн тэ ты кi, — ка жа ўрач-гi гi е нiст 
ад дзя лен ня гi гi е ны дзя цей i 
пад лет каў Рэс пуб лi кан ска га 
цэнт ра гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii 
i гра мад ска га зда роўя Але на 
ХМА РА. — Гэ тыя скар гi цал кам 
аб грун та ва ныя. У «сiн тэ ты цы» 
спя кот на ў вя сен не-лет нi час i 
хо лад на ў асен не-зi мо вы, яна 
здоль ная на за па шваць ста тыч-
ную элект рыч насць, пра дук ты 
аб ме ну, якiя вы дзя ля юц ца з по-
там i змеш ва юц ца з тлу шчам, 
што на па верх нi ску ры. Гэ та 
не ста су ец ца з па няц цем кам-
фор ту. Адзен не для на ву чэн цаў 
агуль на аду ка цый ных уста ноў 
пры зна ча на для што дзён на га, 
пра цяг ла га на шэн ня, у ха лод ны 
i цёп лы час го да, а та му пе ра ва-
гу трэ ба ад да ваць тка нi нам 
з на ту раль ных ма тэ ры я лаў 
(лён, ба воў на, шэрсць). Са 
штуч ных тка нiн най больш 
кам форт най з'яў ля ец ца вiс-
ко за. У кас цю мы для на ву-
чэн цаў рэ ка мен ду ец ца да да-
ваць хi мiч ныя ва лок ны да 55 
пра цэн таў (але не больш за 
67 пра цэн таў), у блуз кi i са-
роч кi — да 30 пра цэн таў (але 
не больш за 40 пра цэн таў). 
«Сiн тэ ты ку» лепш па кi нуць 
для не пра цяг лай нос кi для 
ўра чыс тых вы пад каў...

З ма дэ ляў адзен ня вар та 
ад да ваць пе ра ва гу шмат-
кам па не нтным кас цю мам, 
якiя скла да юц ца з пiн жа ка, 
ка мi зэль кi, спад нi цы (шта-
ноў), блуз кi (голь фа), якiя 
мож на пад бi раць у за леж-
нас цi ад тэм пе ра тур ных 
умоў. Па крой па вi нен быць 
до сыць сва бод ны, не аб мя-
жоў ваць ру хаў. Вуз кiя шта-

ны, на прык лад, сцiс ка юць са су-
ды i ор га ны бруш ной по лас цi, 
што мо жа пры вес цi да роз ных 
за хвор ван няў.

Абу так па вi нен быць з на ту-
раль най ску ры, па дэ шва — гнут-
кай, каб ру хi не бы лi ска ва ны мi. 
Для дзя цей 6-7 га доў аб цас — не 
большы за 2 см. Вар та так са ма 
па мя таць, што кра соў кi — гэ та 
ўсё ж спар тыў ны абу так, пры зна-
ча ны для за ня ткаў фiз куль ту рай 
i спор там.

Ра нец
Як пра вi ла, у пер ша клас нi-

ка ня ма не аб ход нас цi для што-
дзён на га на шэн ня ў шко лу кнiг, 
ву чэб ных пры лад, змен на га 
адзен ня i абут ку — умо вы для 
iх за ха ван ня ства ра юц ца ў кла-
сах. Ра зам з тым, кож нае дзi ця 
ма рыць быць да рос лым i жа дае 
iс цi ў пер шы клас з парт фе лем, 
ня хай i пус тым. А та му трэ ба 
па мя таць, што вы ка ры стан не 
ран цаў для пе ра нос кi не аб ход-
ных ву чэб ных пры лад больш 
мэ та згод нае, чым роз ных су-
мак i парт фе ляў. На шэн не ран-
ца на спi не спры яе раў на мер-
на му раз мер ка ван ню на груз кi, 
фар мi руе пра вiль ную по стаць, 
вы зва ляе ру кi. Ма тэ ры ял, з 
яко га вы раб ле ны ра нец, па вi-
нен быць тры ва лым, лёг кiм, з 
во да не пры маль ным па крыц цём 
(або пра пiт кай), зруч ным для 
ачыст кi. Ра мя нi па вiн ны быць з 
элас тыч на га ма тэ ры я лу, мець 
пры ста са ван не, якое да зва ляе 
змя няць iх даў жы ню ў ад па вед-
нас цi з рос там дзi ця цi i ха рак та-
рам адзен ня. Адзiн з ра мя нёў 

па вi нен мець раз' ём, якi аб ляг-
чае зды ман не i на дзя ван не ран-
ца. Ва га ран ца — не больш за 
700 г. Ра нец школь нi ка па вi нен 
шчыль на пры ля гаць да спi ны, 
яго шы ры ня — ад па вя даць пры-
клад на шы ры нi пля чэй, верх нi 
край i пле чы — быць на ад ным 
уз роў нi, а нiж нi край — раз мя-
шчац ца на ўзроў нi по яса.

Пра цоў нае мес ца
На бы ва ю чы руч кi для пiсь ма, 

звяр нi це ўва гу на iх па мер i ва гу. 
Вя лi кая i цяж кая руч ка спры яе 
раз вiц цю стом ле нас цi мыш цаў 
кiс цi.

— Ня гле дзя чы на тое, што 
хат нiя за дан нi на пра ця гу пер-
ша га го да на ву чан ня не за-
да юць, кож нае дзi ця ма люе, 
ле пiць, рас фар боў вае, а та му 
аб ста люй це для яго пра цоў нае 
мес ца, — тлу ма чыць Але на Хма-
ра. — Пра вiль на ар га нi за ва нае 
пра цоў нае мес ца з'яў ля ец ца 
важ ным фак та рам пра фi лак-
ты кi па ру шэн ня по ста цi i зро ку. 
Гi гi е нiч ныя па тра ба ван нi та кiя: 
пры рос це 100-115 см вы шы-
ня ста ла — 46 см, пры рос це 
115-130 см — 52 см, 130-145 см 
— 58 см. У iдэа ле стол па вi нен 
«рас цi» ра зам з дзi цем. Лепш за 
ўсё на быць стол-транс фор мер з 
рэ гу лю е май вы шы нёй i вуг лом 
на хi лен ня. Стан дарт ны стол, як 
пра вi ла, мае вы шы ню 75 см, а 
пер ша клас нiк яшчэ «не да рос» 
да та кой вы шы нi, i гэ та мо жа на-
шко дзiць яго по ста цi...

Сталь нi ца па вiн на зна хо дзiц-
ца пры клад на на ўзроў нi со неч-
на га спля цен ня. Ка лi па пра сiць 

дзi ця па ста вiць на стол лок цi, а 
да ло нi вы цяг нуць уверх так, нi бы 
яно ўзня ло ру ку для ад ка зу, то 
пры iдэа льнай па са дцы кон чык 
вя лi ка га паль ца па вi нен зна хо-
дзiц ца на ад ным уз роў нi з ва ча мi. 
Вы шы ня ста ла па вiн на быць на 
2-3 см нi жэй за ло каць дзi ця цi ў 
ста но вi шчы сто я чы.

На жаль, мно гiя баць кi лi чаць 
рас ко шай рэ гу лю е мыя ста лы-
кан тор кi i на бы ва юць звы чай ныя 
пiсь мо выя ста лы. Ка лi пiсь мо вы 
стол вы со кi, то для за бес пя чэн-
ня зруч най, ра цы я наль най пра-
цоў най по зы ку пi це рэ гу лю е мае 
крэс ла з пра ду гле джа ным пад'-
ёмам ся дзен ня. I пра ду гледзь-
це пад стаў ку пад но гi, каб яны 
ста я лi на цвёр дай па верх нi i 
пад пра мым вуг лом. Пры пра-
вiль най па са дцы сто пы па вiн ны 
поў нас цю ста яць на пад ло зе цi 
пад стаў цы. Ка ле нi пры гэ тым 
па вiн ны згi нац ца пад пра мым 
вуг лом. Спiн ка ў iдэа ле па вiн на 
рэ гу ля вац ца. Дзi ця — ся дзець 
пра ма, не ад кiд ва ю чы ся на зад 
i не на валь ва ю чы ся на стол. 
Ад лег ласць па мiж сталь нi цай i 
груд ной клет кай — пры клад на 
10 см. Ад лег ласць ад ва чэй да 
кнi гi — не менш за 30 см. Ад-
ра зу пры ву чай це ўсю пра цу, у 
тым лi ку чы тан не, вы кон ваць за 
ста лом.

Раз мяс цiць стол лепш ля 
акна, каб пра цоў нае мес ца бы-
ло за бяс пе ча на нар маль ным 
на ту раль ным свят лом. Свят ло 
ад лям пы па вiн на па даць зле ва 
(для ляў шоў — спра ва), каб не 

бы ло це ню ад ра бо чай 
ру кi. Нель га да пус каць 
пра мое дзе ян не кры нi-
цы свят ла на во чы, якiя 
па вiн ны ўспры маць 
толь кi ад бi тае ад пра-
цоў най па верх нi свят ло. 
Ма гут насць лям пы пад-
час чы тан ня — 80 Вт, а 
пры ма ля ван нi — i ўсе 
100 Вт.

Нель га за бы вац ца на 
зро ка вую гiм нас ты ку. 
З прак ты ка ван няў для 
ва чэй лепш за ўсё ся бе 
за рэ ка мен да ва лi гiм нас-
ты ка для знеш нiх мыш-
цаў ва чэй (ва ро чан не 
ва ча мi), для ўнут ра ных 
мыш цаў (пе ра мя шчэн не 
фо ку су зро ку з блiз ка га 
аб' ек та на ад да ле ны i на-
зад) i рас слаб лен не пад 
за плю шча ны мi ва ча мi.

Свят ла на 
БА РЫ СЕН КА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Яшчэ адзін зда бы так Бы ха ва на доў гія 

га ды на пе рад — ад ноў ле ны фіз куль тур на-
азда раў лен чы комп лекс з ба сей нам. У ад-
крыц ці ба сей на пла ну ец ца ўдзел Аляк санд-
ры Ге ра сі ме ні. Уво гу ле жы ха ры рай цэнт ра 
вель мі за да во ле ны тым, што го рад не прос-
та пры бра лі да свя та, але і шмат зра бі лі для 
па ляп шэн ня іх жыц ця.

Но выя скульп тур ныя кам па зі цыі ў Бы-
ха ве ўста ля ва лі на пя рэ дад ні Дня. Ро біць 
ура жан не скульп ту ра «Бар ку ла баў скі ле-
та піс» на Каст рыч ніц кай пло шчы (вя ліз ная 
кні га са ста ра жыт ны мі пісь мё на мі і аб ра зом 
Бар ка ла баў скай Бо жай Ма ці на ста рон цы). 
Да рэ чы, сам сла ву ты аб раз, які за хоў ва ец ца 
ў жа но чым ма нас ты ры па блі зу аг ра га рад-
ка Бар ка ла ба ва, усё ж та кі не пе ра вя зуць 
у Бы хаў на Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства. 
Аб раз ста ра жыт ны, і но вае па да рож жа мо-
жа дрэн на ад біц ца на яго ста не. А ка му за-
хо чац ца на свае во чы ўба чыць гэ тую каш-
тоў насць, то 15 кі ла мет раў ад Бы ха ва да 
Бар ка ла ба ва — гэ та не са мы доў гі шлях.

ДУ ХОЎ НАСЦЬ — ДЛЯ ДУ ШЫ 
— Я вель мі за да во ле ны пад рых тоў кай 

Бы ха ва да рэс пуб лі кан ска га свя та, — пра ка-
мен та ваў для «Звяз ды» на чаль нік Га лоў на-
га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най пра цы, куль-
ту ры і па спра вах мо ла дзі Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма Ана толь СІН КА ВЕЦ. — 
Без умоў на, вя лі кая ка рысць для вы дат на га 
пом ні ка ар хі тэк ту ры — Бы хаў ска га зам ка. 
Ра ён ны цэнтр куль ту ры — прос та пры га-
жосць! І мне вель мі па да ба ец ца шы коў нае 
вы дан не ста ра жыт на га «Бар ку ла баў ска га 
ле та пі са». Гэ тую кні гу, якую прэ зен ту юць 
на свя це, я ўжо тры маў у ру ках і ад чу ваў ра-
дасць ад та го, што маю го нар па зна ё міц ца з 
уні каль ным тво рам, пом ні кам бе ла рус ка га 
пісь мен ства XVІІ ста год дзя. Ця пер ён бу-
дзе ў на шых біб лі я тэ ках і му зе ях, і я вель мі 
шчас лі вы ад гэ та га. Тут ад чу ва ец ца гіс та-
рыч ны і лі та ра тур ны дух Бы хаў шчы ны.

Ана толь Сін ка вец на га даў, што ад на з ад-
мет нас цяў Бы хаў ска га Дня пісь мен ства — 
гэ та яго юбі лей ная ліч ба. Фес ты валь бе ла-
рус кіх га ра доў, якія бы лі ста лі ца мі свя та, 
упры го жыць ХХ Дзень бе ла рус ка га пісь мен-
ства. У рай цэнт ры з'явіц ца сім ва ліч ная алея 
гэ тых га ра доў, якая за ста нец ца на доў гую і 
доб рую па мяць пра вя лі кую па дзею.

Уво гу ле ка ля 2 ты сяч ча ла век бу дуць 
за дзей ні ча ны ў твор чай пра гра ме Дня пісь-
мен ства. Бу дуць пра ца ваць два дзя сят кі 
тэ ма тыч ных пля цо вак: Ма гі лёў шчы на імк-
нец ца па ка заць усё са мае леп шае.

Свой знач ны ўклад зро бяць тэ ат раль ныя 
ка лек ты вы Ма гі лёў шчы ны — пра фе сій ныя і 
ама тар скія, а ка ля яшчэ ад на го вя лі ка га ар-

хі тэк тур на га пом ні ка Бы ха ва — ста ра жыт-
най сі на го гі — бу дуць па каз ваць спек так лі, 
у тым лі ку пра жыц цё і по быт яў рэ яў.

— Яшчэ ад на без умоў на яр кая дэ таль — 
кан цэрт ар тыс таў На цы я наль на га ака дэ-
міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та ў 
су пра ва джэн ні сім фа ніч на га ар кест ра. Ён 
ад бу дзец ца 1 ве рас ня ўве ча ры, на га лоў най 
сцэ ніч най пля цоў цы, і за вер шыц ца пра гра-
ма свя точ ным фе ер вер кам.

Мы ха це лі, каб на свя це ў Бы ха ве бы ло 
ці ка ва ўсім, ад дзя цей да са ста рэ лых лю-
дзей, і мне зда ец ца, што ў нас так і атры-
ма ец ца, — пра ка мен та ваў Ана толь Сін ка-
вец. — Зы чу ўсім пад сіл ка ваць сваю ду шу, 
та му што Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства — 
гэ та свя та ду хоў нас ці і куль ту ры.

ПІ ШЫ ЦЕ І ЧЫ ТАЙ ЦЕ 
Кан цэр ты аў та раў-вы ка наў цаў і эст рад-

ных спе ва коў, мас тац кія вер ні са жы, твор чыя 
прэ зен та цыі, біб лі я тэч ныя вы стаў кі, спар-
тыў ныя вы ступ лен ні і гэ так да лей. Кож ная 
ўста но ва, якая бя рэ ўдзел у юбі лей ным Дні 
бе ла рус ка га пісь мен ства, імк нец ца пра дэ-
ман стра ваць леп шыя твор чыя ідэі. На прык-
лад, Ма гі лёў скі фі лі ял «Бел пош ты» рых туе, 
акра мя ўся го ін ша га, вы ста ву паш то вак для 
паст кро сін гу.

— Мы зро бім яе сва і мі сі ла мі і прад ста-
вім паш тоў кі, якія атры ма лі ў ме жах па пу-
ляр на га між на род на га аб ме ну су пра цоў ні кі 
пош ты, — рас ка за ла на пя рэ дад ні на мес нік 
ды рэк та ра Ма гі лёў ска га фі лі яла «Бел-
пош ты» Га лі на МАР ЧАН КА, якая і са ма 
з'яў ля ец ца заў зя тым паст кро се рам. — Тэ-
мы паш то вак: дзе ці, кні гі, паш то выя скры ні, 
ста ра жыт насць, чор на-бе лыя вы явы і ін шыя 
ці ка він кі.

На гэ тай вы ста ве паш тоў кі раз мес цяць 
та кім чы нам, каб мож на бы ло не толь кі па-
гля дзець глян ца вы бок, але і пра чы таць, 
ад куль паш тоў ка, па ці ка віц ца за меж ны мі 
мар ка мі. Так са ма ма гі лёў скія паш та ві кі 
прад ста вяць ці ка выя ра бо ты эпі ста ляр на-
га жан ру: дзе ці пі са лі ліс ты ў ме жах ак цыі 
Су свет на га паш то ва га са ю за і рас каз ва лі 
пра сваё стаў лен не да гла баль ных праб лем 
ча ла вец тва.

На свя це бу дуць пісь мен ні кі, паэ ты — ай-
чын ныя і за меж ныя. Па вод ле па пя рэд няй 
ін фар ма цыі, яны прад ста вяць 8 кра ін — 
Бе ла русь, Ра сію, Укра і ну, Азер бай джан, 
Та джы кі стан, Ка зах стан, Літ ву і Сер бію. 
Акра мя «круг ла га ста ла» і прэ зен та цыі 
пра ек таў, ад бу дуц ца су стрэ чы з чы та ча мі 
і аў то граф-се сіі.

На прык лад, у прэс-цэнт ры ін фар ма цый-
на га агенц тва «Ма гі лёў скія ве да мас ці» ча-
ка юць па пу ляр ную бе ла рус кую пісь мен ні цу 
На тал лю Бат ра ко ву. Яна — ура джэн ка Ма-

гі лёў скай воб лас ці, яе ра ма ны ста лі бест-
се ле ра мі.

ПРА ГРА МА НА СЁН НЯ 
Су бо та, 31 жніў ня, у Бы ха ве па чы на ец ца 

свя точ ным бо га слу жэн нем у пра ва слаў ных 
хра мах. На пля цоў цы ка ля Тро іц кай царк-
вы раз гор нец ца вы стаў ка-про даж пра ва-
слаў най лі та ра ту ры, вы сту піць з кан цэр там 
епар хі яль ны хор.

У пер шай па ло ве дня ўра чыс та ад кры-
ва ец ца кі на тэ атр «Ра дзі ма». Да лей ад чы-
ніць свае дзве ры Бы хаў скі ра ён ны цэнтр 
куль ту ры. У яго цал кам но вае аб ліч ча, і 
кі раў ніц тва сфе ры куль ту ры спа дзя ец ца, 
што цэнтр ста не мес цам раз віц ця ін та рэ саў 
мо ла дзі, рас крыц ця та лен таў. Тут так са ма 
ад кры ва ец ца ме ма ры яль ная дош ка па мя ці 
вя до ма га жур на ліс та, вы клад чы ка і за слу-
жа на га дзея ча куль ту ры Бе ла ру сі Ба ры са 
Страль цо ва, чыё імя ця пер пры свое на ра-
ён най біб лі я тэ цы.

А 11-й га дзі не ўзна га ро дзяць пе ра мож-
цаў кон кур су юных чы таль ні каў Бы хаў ска га 
ра ё на «Жы вая кла сі ка» і тут жа прэ зен ту юць 
но вы ча со піс для да школь ні каў «Бу ся».

А 12-й га дзі не ад бу дзец ца ўра чыс тае 
ад крыц цё Пры вак заль най пло шчы, чы гу-
нач на га вак за ла і аў та стан цыі. На рэш це 
бы хаў ча не і гос ці го ра да змо гуць аца ніць 
но вы твор ма гі лёў ска га скульп та ра Анд рэя 
Ва раб' ё ва. Па ра ма ла дых лю дзей — «На ро-
ста нях»: тут ра ман ты ка ма ла до сці і ка хан ня, 
але і кні гі бе ла рус кіх кла сі каў пры іх.

У ра ён ным цэнт ры куль ту ры ў 13.30 пач-
нец ца між на род ны «круг лы стол» «Су гуч ча: 
мо ва і лі та ра ту ра ў кан тэкс це гіс то ры ка-
куль тур най спад чы ны», які ар га ні за ва лі Мі-
ніс тэр ства ін фар ма цыі, Са юз пісь мен ні каў 
і наш вы да вец кі дом «Звяз да». Там жа, 
у цэнт ры куль ту ры, паз ней ад бу дзец ца на ву-
ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя «Бы хаў скія 
чы тан ні», дзе ад бу дзец ца прэ зен та цыя кні гі 
«Бар ку ла баў скі ле та піс». За вер шыц ца сён-
няш ні дзень у Бы ха ве ве ча ро вым кан цэр там 
і дыс ка-ак цы яй для мо ла дзі.

У ня дзе лю, 1 ве рас ня, усіх най перш 
ча кае гран ды ёз ная цы ры мо нія ад крыц ця 
і ўзна га ро джан не пісь мен ні каў, якія пе ра-
маг лі ў Рэс пуб лі кан скім кон кур се на леп шы 
лі та ра тур ны твор. Раз гор нуц ца фес ты валь 
кні гі і прэ сы, гіс та рыч ная тэ ат ра лі за ва ная 
экс па зі цыя «Лі та ра тур ная спад чы на ад кры-
ніц да су час нас ці». Увесь дзень на сы ча ны 
са мы мі роз ны мі ак цы я мі і па дзея мі: у Бы-
ха ве ка жуць, што гос ці цэ лы дзень мо гуць 
ха дзіць па ко ле свя точ ных вы стаў і ці ка вых 
ім прэ заў. Хо чац ца, каб бы ла па го да, але 
пры лю бым на двор'і га лоў нае — вы дат ны 
на строй!

Іло на ІВА НО ВА. 

СУ СТРЭ НЕМ СЯ 
Ў БЫ ХА ВЕ!

СУ ЧАС НЫМ ДЗЕ ЦЯМ — 
«РА ЗУМ НУЮ» ШКО ЛУ...

Па ра ды да рос лымПа ра ды да рос лым  ��

НА БЫ ЛI ПЕР ША КЛАС НI КУ 
СТОЛ-ТРАНС ФОР МЕР? 

АД РЭ ГУ ЛЮЙ ЦЕ ВЫ ШЫ НЮ!

А так са ма
♦Са чы це за ста нам зда роўя 

дзi ця цi.
♦Ар га нi зуй це рэ жым дня.
♦За бяс печ це ра цы я наль нае 

хар ча ван не i за гар тоў ку.
♦Са чы це за пра цяг лас цю 

сну i ча сам зна хо джан ня дзi ця-
цi на све жым па вет ры.

♦Цi каў це ся на ват са мы мi 
не вя лi кi мi пос пе ха мi дзi ця цi.

♦Пад трым лi вай це жа дан не 
ву чыц ца, ста ноў чае стаў лен не 
да шко лы.

ДЫХАННЕ ГІС ТО РЫІ 
ПРЫ ДНЯП РОЎ СКА ГА КРАЮ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Фо таздымкі Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

У фае но вай шко лы — шмат кве так.

Но вень кi бу ды нак шко лы лёг ка па знаць: 
ён вы лу ча ец ца ся род за бу до вы мiк ра ра ё на 

сва i мi яр кi мi ко ле ра мi.

ПРА Вiль нЫя дзе цi
Да ведамаДа ведама  ��

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


