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Свя точ нае

Цёплых вам святаў!Цёплых вам святаў!

Настаўніца інфарматыкі 
мінскай школы № 161 
Вольга ВАСІЛЬЦОВА 
с 10-гадовым сынам Ігарам 
на Кастрычніцкай плошчы 
сталіцы. 

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

...З трыц цаць пер ша га на пер шае
Згад ваць нам, па куль і жыць,
Тыя спра вы, што за вер ша ны,
Тыя спра вы, што вяр шыць.

Быц цам бы вярс тою ме жа вай
Час рас кро іў ка лян дар,
І ўжо кож ны з нас ус це ша ны
Вы шы нёй улас ных мар.

Ма ры не дзе да ля гля дзяц ца,
А за да ля гля дам тым,
Мо жа, неш та з іх і спраў дзіц ца,
Ка лі ж не — то не бя ды.

Бо праз год усё паў то рыц ца —
Ма рыць бу дзем зноў вось так
Мы пра тое, што не спо рыц ца
І не вер шыц ца ні як.

Ды ня ма ні чо га грэш на га
Ў тым, што шмат 

не здзейс ніў ты:
З трыц цаць пер ша га

На пер шае
З ліш кам ма рыц ца заўж ды.

Ана толь ЗЭ КАЎ.

З НОВЫМ 
2019

ГОДАМ!

Шы коў ныя су кен кі, стро гія кас цю мы — столь кі пры га жос ці 

ўба чыў Па лац Не за леж нас ці ўчо ра на на ва год нім ба лі для 

мо ла дзі! Рых та ва лі ся доў га: рэ пе ці ра ва лі і пад бі ра лі ўбран ні, 

пры зна юц ца сту дэн ты і стар ша клас ні кі, якіх за пра сі лі на гэ та 

свец кае ме ра пры ем ства. Яны да бі лі ся асаб лі вых пос пе хаў 

у на ву чан ні, твор час ці і спор це, та му мо гуць ужо 

і ад па чыць з тан ца мі і му зы кай. Удзель ні чаў у ба лі і кі раў нік 

дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён па він ша ваў дзяў чат 

і юна коў з на ва год ні мі свя та мі і сам валь сі ра ваў ра зам 

з Міс Бе ла русь — 2018, Міс Еў ро па — 2018 Ма ры яй Ва сі ле віч 

пад акам па не мент Прэ зі дэнц ка га ар кест ра. На ба лі 
пры сут ні ча лі і ін шыя вы со кія дзяр жаў ныя асо бы.
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