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ДЗЕЦІ 
НА ДАРОЗЕ

ІКОНА 
З «САКРЭТАМ»

Аляк сандр КАД ЛУ БАЙ, 

ад каз ны сак ра тар 

На цы я наль най ка мі сіі 

па пра вах дзі ця ці, 

на мес нік мі ніст ра 

аду ка цыі:

«Менш за ты дзень 
за ста ец ца да па чат ку 
но ва га на ву чаль на га 
го да — свя та, якое ў 
на шай кра і не тра ды цый на 
ад зна ча ец ца шы ро ка 
і ўра чыс та. Ад нак са-
цы яль на-па лі тыч ная 
сі ту а цыя ўцяг ван ня дзя цей 
у па лі тыч ныя гуль ні 
да рос лых, якая скла ла ся 
ў ця пе раш ні час, 
у боль шас ці бе ла рус кіх 
гра ма дзян і пе да га гіч ных 
ра бот ні каў вы клі кае 
асця ро гу. Гэ та 
не да пу шчаль на. 1 ве рас ня 
дзе ці па він ны сес ці 
за пар ты, атрым лі ваць 
ве ды, зай мац ца ў гурт ках 
па ін та рэ сах, спар тыў ных 
сек цы ях».
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• У Бе ла ру сі за ста ло ся 

са браць збож жа выя менш 

чым з 8 % пло шчаў.

• Па тры яр шым эк зар-

хам усяе Бе ла ру сi, мiт ра-

па лi там Мiн скiм i За слаў-

скiм пры зна ча ны епiс кап 

Ба ры саў скi i Мар' iна гор-

скi Ве нi я мiн з за ха ван нем 

за iм ча со ва га кi ра ван ня 

Ба ры саў скай епар хi яй.

• Ся рэд ні за ро бак у 
Бе ла ру сі ў лі пе ні склаў 
Br1287,5.

• «Гом сель маш» па-

чаў па стаў кі кам бай наў 

GS12A1 у Ар ме нію.

• Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя вы нес ла на гра-
мад скае аб мер ка ван не 
пра ект па ста но вы аб без-
рэ цэп тур ных ле ках.

• Ар се нал ча соў вай ны 

знай шлі ў Пін скім ра ё не.

• У Бе ла ру сі жы ве 

амаль чвэрць су свет най 

па пу ля цыі зуб роў.

• У Баб руй скім ра ё не 

пра вя дуць «Кон ны фэст».

КОРАТКА

«Для нас вялікі гонар, «Для нас вялікі гонар, 
што Адамовіч што Адамовіч 

нарадзіўся ў Канюхах»нарадзіўся ў Канюхах»

«Звяз да» пра цяг вае дру ка ваць ма тэ ры я лы 

ў пад трым ку ад крыц ця ў па сёл ку Глу ша 

Баб руй ска га ра ё на му зея, пры све ча на га 

твор час ці Але ся Ада мо ві ча.

Жы хар Ле пе ля Іван БУ ДЗІЧ пе ра во зіць экс па нат сва ёй пер са наль най 

вы стаў кі — драў ля ную фі гу ру мядз ве дзя (вы стаў ка пра хо дзі ла ў Ле пель скім 

края знаў чым му зеі). Вя сё лы і даб ра душ ны мядз ведзь, «апра ну ты» ў бе ла рус-

кую ка шу лю, быў «гас па да ром» не вя лі кай, але ўтуль най вы ста вач най за лы, 

дзе вы стаў ля лі ся гра фіч ныя ліс ты і аква рэль, разь бя ныя па но. Касалапы 

ства раў па зі тыў ны на строй і ў час ад крыц ця, і на пра ця гу ра бо ты экс па зі цыі. 

А яшчэ «ўва саб ляў» мас та ка, які ве дае та ям ні цы пры ро ды. — Пры ро да до-

рыць мне аса ло ду і на тхнен не жыць, ства раць, ад кры вае бяс кон цыя фан та зіі, 

а ля сы і азё ры, птуш кі і звя ры ро бяц ца пер са на жа мі ма іх тво раў. Бя рэ зін скі 

за па вед нік, дзе я час та бы ваю, заў сё ды не чым здзіў ляе, — ка жа Іван Мі ка-

ла е віч, і на яго тва ры з'яў ля ец ца ўсмеш ка: вось і гэ ты міш ка — 

пра та тып за па вед на га мядз ве дзя, і ме на ві та Бя рэ зін ска га. СТАР. 13СТАР. 13

Эн ту зі яс ты з Ка ню хоў зра бі лі яго аку рат на пя рэ дад ні 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. Зна мя наль на, што на ступ най 

ста лі цай гэ та га свя та ста не ме на ві та Ка пыль — 

цэнтр ра ё на, у якім на ра дзіў ся пісь мен нік.

НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫ НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫ 
ПА СА ЖЫР І НА ТХНЯЛЬ НІКПА СА ЖЫР І НА ТХНЯЛЬ НІК

Будзь це зда ро выя!Будзь це зда ро выя!

Вак цы на цыя 
су праць гры пу 

пач нец ца ў ве рас ні
У Бе ла ру сі, як і ў ін шых кра і нах Еў ро пы, рас па ча та 

пад рых тоў ка да вак цы на цыі су праць гры пу, якая сё ле та 

прой дзе ў асаб лі вых умо вах. Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

па пя рэ дзі ла, што ў 2020 го дзе ча ка ец ца су мес ная 

цыр ку ля цыя роз ных ві ру саў і ры зы ка за ра жэн ня ад ра зу 

не каль кі мі вель мі вы со кая. 

АСАБ ЛІ ВАЯ НЕ БЯС ПЕ КА — 
У СПА ЛУ ЧЭН НІ COVІD-19 І ГРЫ ПУ
— Сё ле та свет су тык нуў ся з но вым ка ра на ві ру сам (SARS-CoV-2), 

рас паў сюдж ван не яко га пры ня ло пан дэ міч ны ха рак тар і пры вя-

ло да за хвор ван ня больш чым 17,5 міль ё на ча ла век і больш чым 

670 ты сяч смер цяў (па звест ках на 1 жніў ня). Ба раць ба з гэ тым 
ві ру сам аб ця жа ра на ад сут нас цю ле каў і вак цы ны, якія маг лі б 
спе цы фіч на ўздзей ні чаць на яго, аба ра ня ю чы лю дзей ад за ра жэн-
ня і вы ра тоў ва ю чы ад за хвор ван ня і цяж кіх зы хо даў, — звяр ну лі 

ўва гу ў ад дзе ле гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя.

З улі кам та го фак та, што но вы ка ра на ві рус пра цяг вае цыр ку-

ля ваць ся род на сель ніц тва, у пе ры яд се зон на га ўзды му за хва-

раль нас ці на вост рыя рэ спі ра тор ныя ін фек цыі ча ка ец ца су мес ная 

цыр ку ля цыя роз ных ві ру саў, і ёсць вы со кая ры зы ка за ра жэн ня 

ад на ча со ва не каль кі мі з іх. Гэ та мо жа быць або ад на ча со вае ін-

фі цы ра ван не, або сі ту а цыя, ка лі да ві рус на га за хвор-

ван ня, якое ўжо ёсць, да лу ча ец ца но вае. СТАР. 6СТАР. 6


