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• Праф са ю зы ака за лi 

да па мо гу ме ду ста но вам 

Ма гi лё ва.

• Вы нi кi пры ём най кам-

па нii ў Ака дэ мii кi ра ван ня 

пад вя дуць у ан лайн-фар-

ма це.

• «Бел авiя» з 20 жнiў ня 

пач не вы кон ваць чар тар-

ныя рэй сы ў Ту нiс.

• Дак лад насць су тач ных 

пра гно заў на двор'я па аб-

лас цях Бе ла ру сi ў I паў год-

дзi бы ла вы шэй за 98 %.

• Больш за 80 % экс-

пар ту та ва раў праз БУТБ 

пры па дае на кра i ны Еў-

ра са ю за.

• Генп ла ны раз вiц ця 

Сма ля вiч, Ру дзен ска i Фа нi-

па ля прад ста вяць для гра-

мад ска га аб мер ка ван ня.

• Шкло за во ды Бе ла ру-

сi на рошч ва юць вы пуск 

та ры для хар чо вай пра-

мыс ло вас цi.

• Вы стаўка «Бе ла гра-

2020» пе ра но сiц ца на 

29 ве рас ня — 4 каст рыч-

нi ка.

• У Бе ла ру сi па вя лi ча-

ны цэ ны на каш тоў ныя 

ме та лы, якiя скуп ля юць 

у фi зiч ных асоб.

КОРАТКА

Больш як 
6,5 млн тон 
збож жа

на ма ла цi лi ў кра i не 
па ста не на 14 жнiў ня. 
Збож жа выя 
i зер не ба бо выя 
куль ту ры (акра мя 
ку ку ру зы, грэч кi i про са) 
убра ны з 1,74 млн га, 
што скла дае 79,3 % 
за пла на ва най пло шчы.
Ся рэд няя ўра джай насць 
па кра i не — 37,8 ц/га 
(у 2019 го дзе 
ўра джай насць на 
ана ла гiч ную да ту 
скла да ла 31,9 ц/га). 
Мiн ская воб ласць 
пе ра адо ле ла мя жу ў 
1,5 млн тон збож жа, 
Брэсц кая i Гро дзен ская — 
у 1 млн тон.
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Спад чы наСпад чы на

ДОМ 
«ЭЛЕКТ РЫЧ НА ГА ЧА ЛА ВЕ КА»

На скры жа ван нi ду макНа скры жа ван нi ду мак

БЕЗ ПАМЫЛАК НЕЛЬГА 
РУХАЦЦА НАПЕРАД,

або Ча му по пыт i пра па но ва па куль не заў сё ды су па да юць
Да вай це ра зам пры га да ем свае пер шыя 

кро кi ў шко ле. Што ка жа дзе цям на стаў-

нiк? «Ста iм роў на, за кры лi рот, на мя не 

гля дзiм, поў ная цi шы ня, а ця пер цi хень ка 

са дзiм ся». Ма лень кiм вуч ням да вя дзец ца 

да ве дац ца, што, для та го каб раз маў ляць, 

трэ ба пад няць ру ку, а за мест пры вi тан ня 

трэ ба моўч кi ўстаць. Ты хо чаш па ся дзець i 

па ду маць, але ў гэ ты мо мант гу чыць зва нок 

i ўсе па вiн ны вый сцi з кла са. А iн ша му, на-

ад ва рот, трэ ба пад час уро ка па ха дзiць, але 

ўста ваць з-за пар ты ка тэ га рыч на нель га. 

У шко ле ўсё ўсур' ёз i на доў га — на цэ лых 

адзi нац цаць га доў! I твае iн ды вi ду аль ныя 

па трэ бы i асаб лi вас цi ха рак та ру там ма ла 

ка го цi ка вяць. А школь ныя ад зна кi? Кла сiк 

гу ман най пе да го гi кi Шал ва Ама наш вi лi па-

раў наў iх з вiн тоў кай, на цэ ле най у лоб дзi-

ця цi. Якой па вiн на быць ма ты ва цыя: унут-

ра най цi знеш няй? Улас най цi пры му со вай? 

Цi па трэб ныя ўво гу ле ў шко ле ад зна кi? Хто 

вы сту пае га лоў ным за каз чы кам аду ка цыi: 

дзяр жа ва цi баць кi? Гэ тыя i мно гiя iн шыя 

пы тан нi ака за лi ся ў цэнт ры ўва гi ўдзель нi-

каў 3-й кан фе рэн цыi па аль тэр-

на тыў най аду ка цыi.

«Лю дзей, якiя вы хо дзяць i збi ра юц ца на 

пля цоў ках за во даў i фаб рык, хва люе на пру-

жа ная, не спа кой ная ат мас фе ра i бяс пе ка 

на ву лi цах на шых га ра доў, — га во рыц ца ў 

зва ро це най буй ней шай гра мад скай ар га нi-

за цыi кра i ны. — У Фе дэ ра цыю праф са юзаў 

па сту па юць шмат лi кiя зва ро ты ад пра цоў-

ных ка лек ты ваў з прось бай за клi каць усiх як 

ма га хут чэй спы нiць гвалт, не пра ва ка ваць 

кан флiк ты, за ха ваць мiр у на шай кра i не. 

Сён ня лю дзей не па ко iць пы тан не най хут чэй-

ша га вы зва лен ня iх дзя цей, род ных, ка лег, 

якiя бы лi за тры ма ныя. Раз мо ва iдзе пра тых, 

хто апы нуў ся ў мес цах пра вя дзен ня ву лiч-

ных ак цый i не па ру шаў гра мад скi па ра дак. 

Мы па дзя ля ем гэ тыя за клi кi i на стой ва ем, 

каб ор га ны пра ва па рад ку як ма га хут чэй 

вы зва лi лi гэ тых лю дзей i пра вя лi ад кры тае 

i аб' ек тыў нае рас сле да ван не па кож ным 

вы пад ку. Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сi 

ака жа лю бую не аб ход ную да па мо гу: юры-

 дыч ную, псi ха ла гiч ную, ма тэ ры яль ную — тым,

хто апы нуў ся ў скла да ным ста но вi шчы. Мы 

за клi ка ем усiх спы нiць гвалт i прый сцi да 

мiр на га дыя ло гу дзе ля бу ду чы нi кож на га з 

нас i на шай Бе ла ру сi».

Дзе ля бу ду чы нiДзе ля бу ду чы нi
Учо ра ў Мiн ску i iн шых 

га ра дах вы ка заць сваё 

мер ка ван не аб тым, што 

ад бы ва ец ца ў кра i не, 

вый шлi прад стаў нi кi 

прад пры ем стваў. 

Фе дэ ра цыя праф са юзаў 

Бе ла ру сi вы сту пi ла са 

зва ро там з на го ды па дзей, 

што ад бы ва лi ся ў апош нiя 

днi i ў пры ват нас цi ўчо ра.

Ма ляў нi чыя ру i ны на бе ра зе 

Нё ма на, за во сем дзе сят кi ла мет раў 

ад Мiн ска, — ро да вы ма ён так 

бе ла рус ка га ву чо на га Якуба 

Нар ке вi ча-Ёд кi, чые да сле да ван нi 

апя рэ дзi лi свой час. Па пу ляр насць 

пра фе са ра Нар ке вi ча-Ёд кi ў 

на ву ко вых ко лах су час нi кi 

па раў ноў ва лi з па пу ляр нас цю Луi 

Па стэ ра, а знач насць яго до сле даў — 

з на ву ко вым зна чэн нем ад крыц цяў 

Вiль гель ма Рэнт ге на.

На ву ко выя по шу кi бе ла рус ка га пра фе са ра апя рэ-

дзi лi свой час. Гэ та му ўнi каль на му на ву коў цу на ле-

жаць ад крыц цi ў га лi не фi зi кi, ме тэа ра ло гii, ме ды цы-

ны i псi ха ло гii. У сва ёй ся дзi бе ён ства рыў ад ну з пер-

шых ва Ус ход няй Еў ро пе ме тэа ра ла гiч ных стан цый. 

А яго дом мо жа стаць у перспектыве дзi ця ча-юнац кiм 

на ву ко вым цэнт рам, якi бу дзе ад кры ваць 

све ту но выя iм ёны ў на ву цы. СТАР. 8СТАР. 8

Уяз ная бра ма 

ўжо ад ноў ле на. 

Над ёю — герб ро ду 

Нар ке вi чаў-Ёд каў.

СТАР. 5СТАР. 5
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