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Чар го вы раз больш за ты ся чу 

ча ла век са бра ла ся ве ча рам 

ка ля Ка ма роў ска га рын ку 

ў Мiн ску. Ся род пры сут ных —

як мо ладзь, сем'i з дзець мi, 

так i лю дзi ста рэй ша га па-

ка лен ня. Не пе ра шко дзiў iм 

вый сцi ў пад трым ку сва iх по-

гля даў на ват лi вень.

На па чат ку ме ра пры ем ства вы-

сту пi лi ар тыс ты бе ла рус кай эст-

ра ды, пас ля ча го быў аб ве шча ны 

сва бод ны мiк ра фон, дзе ўсе ах вот-

ныя маг лi вы ка заць сваю гра ма-

дзян скую па зi цыю гуч на i шчы ра.

Ад ным з пер шых вы сту пiў стар-

шы ня аса цы я цыi ве тэ ра наў МУС 

«Го нар», пал коў нiк у ад стаў цы 

Дзмiт рый Паў лi чэн ка. Экс-ка ман-

дзiр вай ско вай час цi 3214, экс-ка-

ман дзiр САХ Ра рас ка заў:

— У дзе вя нос тыя кож ны дзень 

у го ра дзе бы лi за бой ствы, бан ды-

тызм, зла чын насць, раз боi! Мы аба-

ра нi лi го рад. Што ж ця пер? На жаль, 

мо ладзь, а ме на вi та не ка то рая яе 

част ка, па ча ла гра мiць наш го рад. 

Не да дзiм пра соў ван ня эк стрэ мiсц-

кiх iдэй, эк стрэ мiсц кiх мэт!

— Да вай це не бу дзем дзя лiць 

на шу на цыю на чу жых i сва iх. Мы 

ра зам, за моц ную квiт не ю чую Бе-

ла русь! Ра зам мы сi ла! — да не сла-

ся з на тоў пу.

Пен сi я не ры Ва лян цi на i Ва ле-

рый Мi ло на вi чы пры еха лi з да чы 

толь кi дзе ля та го, каб па пры сут-

нi чаць на гэ тым мi тын гу. Ка жуць, 

што вель мi хва лю юц ца за бу ду чы-

ню кра i ны.

— Усё, што ма ем ця пер, бы ло 

ство ра на пры нас, на на шых ва чах. 

Ма ла дыя лю дзi, якiм па 15—20 га-

доў не ба чы лi кра i ну 26 га доў та му. 

I за раз вель мi ба лю ча ба чыць, што 

нех та хо ча ўсё знi шчыць, ра за рваць 

на част кi. Лi чу, што на шу мо ладзь 

адур мань ва юць, але ўпэў не на, яны 

аду ма юц ца. Мы за клi ка ем да гэ та-

га. Трэ ба ца нiць тое, што ма ем, не 

звяр таць ува гу на дро бя зi i не да-

хо пы. Мы ж тут на ра дзi лi ся, на шы 

дзя ды, пра дзе ды, баць кi ад стой ва лi 

кра i ну, ва я ва лi за яе, i дзе ля ча го? 

Каб за раз так бяз дар на яе стра цiць? 

Мы не мо жам гэ та га да пус цiць! Усёй 

ду шой за яд нан не на ша га на ро да.

Су пра цоў нi ца Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га эка на мiч на га ўнi-

вер сi тэ та На тал ля Рас цi сла ваў на 

ўпэў не на: нi я кiя гро шы не за ме-

няць мi ру i спа кою.

— Лi чу, што за раз сi ту а цыя сур' ёз -

ная i нам са праў ды трэ ба зра -

зу мець, ча го мы ча ка ем ад сва ёй 

бу ду чы нi. Трэ ба зра бiць пра вiль-

ны вы бар. Ба ю ся, што ка лi яго не 

зра бiць, па ло ва кра i ны апы нец ца 

ў вель мi дрэн ных умо вах. Ма ла-

дыя лю дзi атры ма лi кра i ну, якую 

мы, ста рэй шае па ка лен не, усi мi 

сi ла мi як маг лi ста ра лi ся зра бiць 

пры га жэй шай i леп шай. Ме на вi та 

я «за» па сту паль нае эва лю цый нае 

раз вiц цё, як ка жа наш Прэ зi дэнт. 

Вя до ма, не ўсё ў кра i не глад ка, але

жыць у не вя до масці горш за ўсё. 

Нам трэ ба быць больш уваж лi вы мi 

ад но да ад на го, не трэ ба гнац ца 

за доў гiм руб лём. Страш на, што 

мо ладзь гэ та му пад да ец ца.

Ва сям нац ца цi га до вая сту дэнт-

ка БДЭУ Яна шчы ра ка жа: «Я люб-

лю сваю кра i ну, мне па да ба ец ца 

тое, як я жы ву, па да ба ец ца ста-

бiль насць. Не ра зу мею, на вош та 

ней кiя пе ра ме ны i якiх ме на вi та 

хо чуць пе ра мен. Я су праць гэ та-

га. Так са ма не пры ем на, ка лi нех та 

спе цы яль на ства рае шум на

ву лi цах. Трэ ба ж ра зу мець, што 

ёсць ма лень кiя дзе цi, па жы лыя, 

якiм роз ныя сiг на лы аў та ма бi ляў 

i iн шыя за клi кi да ча гось цi мо гуць 

вель мi пе ра шка джаць».

Мiн чан ка Люд мi ла ця пер ужо на 

пен сii. На мi тынг «За Бе ла русь» 

прый шла ўпер шы ню, ад нак ка жа, 

што спы няц ца не збi ра ец ца.

— Хо чац ца, каб мы жы лi ў спа-

коi. Мне вель мi па да ба ец ца тое, 

як вы гля дае на ша кра i на, як тут 

чыс та i пры го жа. На зi раю, што 

мо ладзь, якая сён ня вы сту пае су-

праць ула ды, ез дзiць на доб рых 

аў та ма бi лях, дык ча го iм не ха пае? 

Ду маю, мо ладзь трэ ба прос та за-

няць чымсь цi ка рыс ным, каб не 

бы ло ча су ду маць пра не па трэб-

нае.

Пен сi я нер ка Але на Ула дзi мi ра-

ўна не ха вае слёз: «Я вель мi хва-

лю ю ся за Бе ла русь! Я тут сва бод-

ная, атрым лi ваю доб рую пен сiю. 

Са ма з Го ме ля, ад нак па спе ла 

па жыць i ў Ра сii, i ў роз ных га ра-

дах на шай кра i ны. Ма гу ска заць: 

лепш не знай сцi, чым на ша род ная 

Бе ла русь. Iн шым ча сам пы таю ў 

ма ла дых лю дзей, ча го яны яшчэ 

хо чуць, але дак лад на га ад ка зу не 

атрым лi ваю. Мне iх шка да, асаб лi-

ва дзя цей. Шмат ся род iх тых, хто 

прос та за блы таў ся».

У за вяр шэн нi мi тын гу на бу-

дын ку рын ку з'я вi ла ся вы ява дзяр-

жаў на га сця га, а пры сут ныя спе лi 

гiмн Бе ла ру сi. Ана ла гiч ныя ак цыi 

ў пад трым ку кi раў нi ка дзяр жа вы 

прай шлi ўчо ра i ў iн шых га ра дах 

кра i ны. Мi тын гi ад бы лi ся ў Бя ро зе, 

Дзяр жын ску, Лi дзе, Ба ра на вi чах, 

Ма ла ры це i Iва цэ вi чах.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ГУЧ НА I ШЧЫ РА!
Ак цыi «За мiр, ста бiль насць i бяс пе ку» пра хо дзяць на пра ця гу тыд ня ў роз ных га ра дах кра i ны

Рэ гi ё ны

У ста лi цы прай шла тра ды-

цый ная ак цыя для бу ду чых 

пер ша клас нi каў «Збя ром 

парт фель ра зам», iнi цы я ва-

ная Мiн скай га рад ской ар га-

нi за цы яй Бе ла рус ка га са ю за 

жан чын i гра мад скiм аб' яд-

нан ням «Бе ла рус кая аса цы я-

цыя шмат дзет ных баць коў». 

Больш за 160 дзя цей з сем' яў, 

якiя зна хо дзяц ца ў скла да най 

жыц цё вай сi ту а цыi, атры ма лi 

парт фе лi i школь ныя пры ла-

ды на пя рэ дад нi на ву чаль на га 

го да.

Пе рад тым як за пра сiць усiх 

у пра стор ную за лу для пра вя-

дзен ня свя точ на га ме ра пры ем-

ства, для ма лень кiх гас цей зла-

дзi лi гуль нi i фо та се сii з ге ро я мi 

вя до мых мульт се ры я лаў. Яно 

i не дзiў на — бу ду чыя школь нi кi 

пры бра ныя ў пры го жыя кас цю-

мы i су кен кi. Вы сту па ю чы пе рад 

пры сут ны мi, стар шы ня Мiн скай 

га рад ской ар га нi за цыi Бе ла-

рус ка га са ю за жан чын Жан на 

РА МА НО ВIЧ ад зна чы ла, што 

пер шыя школь ныя днi як для дзя-

цей, так i для iх баць коў — заў-

сё ды ня прос ты пе ры яд: «Пер шы 

клас — гэ та вель мi ад каз на. На 

пра ця гу мно гiх га доў Мiн скi га-

рад скi вы ка наў чы ка мi тэт i роз-

ныя гра мад скiя аб' яд нан нi, аса-

цы я цыя шмат дзет ных баць коў i 

гра мад скае аб' яд нан не «Бе лая 

Русь», Мiн ская га рад ская ар га-

нi за цыя Бе ла рус ка га са ю за жан-

чын ро бяць усё маг чы мае, каб 

пер ша га ве рас ня для кож на га 

пер ша клас нi ка ста ла яр кай i за-

па мi наль най па дзе яй. На ша за-

да ча — ства рыць доб ры на строй 

для ўсiх».

Стар шы ня гра мад ска га аб'-

яд нан ня «Бе ла рус кая аса цы-

я цыя шмат дзет ных баць коў» 

Тац ця на КРАЎ ЧАН КА звяр ну ла 

ўва гу, што Дзень ве даў — гэ та 

заў сё ды свя та для кож на га пер-

ша клас нi ка. «Хай ён па до рыць 

вам ра дасць i пос пе хi!» — па жа-

да ла яна.

Пад час ак цыi дзе цям пра-

па на ва лi свя точ ную пра гра му з 

удзе лам ар тыс таў бе ла рус кай 

эст ра ды. Пе рад праглядам мульт-

фiльма «Фiк сi кi су праць кра ба-

таў» бу ду чыя школь нi кi па абя ца лi 

лю бiць сваю сям'ю i кра i ну, быць 

вет лi вы мi i куль тур ны мi, доб ра 

ес цi i рас цi зда ро вы мi, а так са ма

хораша ву чыц ца.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.
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На гэ тым тыд нi да мiр-

ных iнi цы я тыў да лу чы-

лi ся жы ха ры Свiс ла чы, 

Смар го нi, Лi ды i Зэ львы. 

Лю дзi дзе ляц ца сва i мi 

дум ка мi аб тым, што ад-

бы ва ец ца ў Бе ла ру сi, вы-

 сту па юць за ста бiль ную 

i квiт не ю чую кра i ну.

Ка ля паў ты ся чы ча ла век 

прый шлi на цэнт раль ную 

пло шчу Зэ львы, каб вы ка-

заць свае дум кi i па слу хаць 

iн шых. Ся род удзель нi каў 

ак цыi — аг ра рыi, ме ды кi, 

на стаў нi кi, ве тэ ра ны пра цы. 

Зэ львен цы прый шлi з доб рым 

на стро ем, у мно гiх у ру-

 ках пла ка ты «У нас усё ОК», 

«Мы роз ныя, а Бе ла русь ад-

на». Стар шы ня рай вы кан ка-

ма Дзя нiс Аль шэў скi за зна-

чыў, што ў кра i не ня прос тая 

сi ту а цыя, але Бе ла русь не 

па вiн на стаць пля цоў кай для 

ка ля ро вай рэ ва лю цыi, якая 

мо жа ра за рваць наш на род.

Пры сут ныя бур на су стрэ-

лi вы ступ лен не зэ львен ца 

Iва на Ма цю ка. Ма быць, та-

му, што ён ка заў аб сва-

iм аса бiс тым, аб тым, што 

«на ба ле ла».

— Не ве даю, як у вас, а 

ў мя не рэ аль на на ба ле ла ад 

уся го, што ад бы ва ец ца. Ба-

лю ча ба чыць, як адзi ны на-

род рап там раз дзя лiў ся на 

два ла ге ры, на да ку чы ла чы-

таць за стра шаль ныя стужкі 

ў iн тэр нэ це. Нам трэ ба за ду-

мац ца аб гэ тым i не да пус цiць 

бя ды, — за клi каў пра моў ца.

У пад трым ку мi ру i бяс пе-

кi на га рад скія пло шчы вый-

шлi i ў Смар го нi. На мi тынг 

прый шлi прад стаў нi кi мно гiх 

прад пры ем стваў. Удзель нi кi 

мiр най ак цыi прай шлi ка ло-

най па цэнт ры го ра да. Тут 

шмат пла ка таў «Збе ра жом 

Бе ла русь», «Лю бi мую не ад-

да юць».

Мi тынг «За Бе ла русь!» 

так са ма прай шоў у Лi дзе. 

Жы ха ры го ра да i ра ё на 

роз ных уз рос таў i пра фе-

сiй са бра лi ся на цэнт раль-

най Да жы нач най пло шчы. 

У ак цыi пры ня лі ўдзел

ка ля 3,5 ты ся чы ча ла век. 

Прад стаў нi кi пра цоў ных 

ка лек ты ваў прый шлi са 

сця га мi. Уз доўж пло шчы 

вы стра i ла ся ка ло на аў та-

ма бi ляў боль шас цi лiд скiх 

прад пры ем стваў. Лiд чан 

па вi таў стар шы ня рай вы-

кан ка ма Сяр гей Ло жач нiк, 

за тым пе рад удзель нi ка мi 

ак цыi вы сту пi лi мяс цо выя 

му зыч ныя ка лек ты вы i вы-

ка наў цы.

Яск ра вае шоу пад час ак-

цыi «За лю бi мую Бе ла русь» 

назіралі жы ха ры Свiс ла чы. 

Над цэнт раль най пло шчай 

пра ля цеў авiя пла не рыст з 

дзяр жаў ным сця гам. Удзель-

нi кi ак цыi апла дыс мен та мi 

пры вi та лi ма ла дую пра моў цу, 

якая ска за ла, што вы рас-

ла ў кра i не, дзе не страш-

на ха дзiць па ву лi цах, ёсць 

маг чы масць рэа лi зоў ваць 

свае пла ны i iдэi. Та му за-

раз неабходна за ха ваць усё 

леп шае, што маецца, па мно-

жыць i нi ў якiм вы пад ку не 

стра цiць.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

Доб ры на строй

Ка лi ад чы не ны ўсе дзве ры В а  л я н  ц i  н а 

РА ЖА НЕЦ, на мес нiк 

стар шы нi Па ста ян-

най ка мi сii Па ла ты 

прад стаў нi коў па 

пра вах ча ла ве ка, 

на цы я наль ных ад-

но сi нах i срод ках 

ма са вай iн фар ма цыi 

рас тлу ма чы ла, ча му 

ме ды я а ду ка ва насць 

не аб ход ная кож на му 

бе ла ру су:

«Iн фар ма цый ныя тэх на ло гii з 

iх iмк лi вым раз вiц цём па тра бу юць 

ад ча ла ве ка спе цы яль ных умен-

няў не толь кi ў ка ры стан нi iмi, але 

i ва ўспры ман нi плы нi ве даў, якiя 

да iх трап ля юць праз iн тэр нэт, са-

цы яль ныя сет кi. Гэ тыя iн стру мен-

ты мо гуць быць за дзей нi ча ны не

толь кi ў па зi тыў ным клю чы — 

ка му нi ка цыi i аду ка цыi, а i для не ка-

рэкт ных мэт.

Важ на, на мой по-

гляд, не тра пiць у за-

леж насць ад са цы яль-

ных се так i не стаць 

ах вя рай зла чын цаў 

цi па лiт тэх на ла гiч ных 

ма нi пу ля та раў. Та му 

нам не аб ход на раз вi-

ваць ме ды я а ду ка ва-

насць, фар мi ра ваць 

умен не ана лi за ваць, 

ацэнь ваць тое, што 

мы ба чым, чы та ем, су ад но сiць 

гэ та з рэ аль ным жыц цём.

У са цы яль ных сет ках ства ра-

ец ца ўра жан не ана нiм нас цi, усё-

да зво ле нас цi, але мiж тым ёсць 

i рэ аль ная ад каз насць за нi бы та 

вiр ту аль ныя ўчын кi. Я лi чу вы зна-

чаль най ро лю баць коў у фар мi ра-

ван нi куль ту ры пры сут нас цi дзя цей 

i пад лет каў у iн тэр нэт-пра сто ры, 

iх бяс пе цы, аба ро не ад не га ты ву i 

дэ струк тыў най iн фар ма цыi».

 Мер ка ван не

«Я лi чу вы зна чаль най ро лю баць коў»

ПРА НIК НЁ НА АБ ГА ЛОЎ НЫМ
Мi тын гi ў пад трым ку мi ру, спа кою i бяс пе кi 

пра хо дзяць у ра ён ных цэнт рах Гро дзен скай воб лас цi
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