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На пля цоў цы пе рад 

ста лiч ным унi вер ма гам 

«Бе ла русь» прай шоў 

мi тынг «Жан чы ны 

за адзiн ства i мiр», 

якi ар га нi за ваў 

Бе ла рус кi са юз 

жан чын.

Тут пра ца ваў ад кры ты мiк-

ра фон, дзе дзяў ча ты i жан чы-

ны змаг лi вы ка заць сваю па зi-

цыю, ад но сi ны да тых па дзей, 

што апош нiм ча сам ад бы ва-

юц ца ў Бе ла ру сi. Вы сту пi лi 

дэ пу та ты, на стаў нi кi, прад-

стаў нi кi гра мад скiх ар га нi за-

цый. Яны ка за лi пра тое, што 

хо чуць жыць у мiр най кра i-

 не i што бяс пе ка на ву лi цах 

на шых га ра доў вы шэй за ўсё. 

«Сён ня мы па вiн ны аб' яд нац-

ца, ства рыць утуль насць у на-

шых сем' ях, на шым агуль ным 

до ме, якiм з'яў ля ец ца Бе ла-

русь.

— Я нi ко лi не ду ма ла, што 

мы, жан чы ны, збя ром ся тут. 

Нас раз ры ваюць тры во га i 

боль. Пе рад пер шым ве рас ня 

я не ба чу на ву лi цах школь ных 

ба за раў, не чую сме ху лю дзей, 

та му што ўсiм страш на за сва-

iх дзя цей, блiз кiх. Мы, жан чы-

ны, заў сё ды чу ем ад на шых 

да ра гiх муж чын, што мы за-

ха валь нi цы да маш ня га ача га, 

ства ра ем утуль насць у до ме. 

У на шым агуль ным до ме — 

Бе ла ру сi — па ся лi ла ся не па ра-

зу мен не. I толь кi мы са мi змо-

жам зра бiць так, каб вяр нуць 

лю боў, уза е ма ра зу мен не, мiр. 

I не трэ ба су се дзям умеш вац ца 

ў на шу спра ву. Мы са мi раз бя-

ром ся. Мы роз ныя, у нас роз-

ныя мер ка ван нi, але гэ та наш 

дом, на ша Бе ла русь, наш на-

род, — пе ра ка на на стар шы ня 

Бе ла рус ка га са ю за жан чын 

Мар' я на ШЧОТ КI НА.

Жан чы ны заў сё ды су-

праць на сiл ля, ад зна чы ла 

яна. У сэр цах жан чын боль 

ад тых па дзей, што ад бы-

лi ся. Хто пе ра сту пiў за кон, 

па вiн ны быць пры цяг ну ты 

да ад каз нас цi. А тых, хто 

мае на мер яго па ру шыць, 

удзель нi цы мi тын гу за клi ка-

лi спы нiц ца.

— На пе ра дзе пер шае ве-

рас ня. Мы заў сё ды ка за лi, 

што па вiн ны па вы сiць прэ-

стыж пе да го га. А ця пер на на-

стаў нi каў, якiя вы хоў ва лi нас, 

якiм да вя ра ем на шых дзя цей, 

аказ ва ец ца псi ха ла гiч ны цiск. 

Я як на стаў нiк звяр та ю ся да 

тых вуч няў, якiя пры нес лi да 

шко лы свае дып ло мы i гра-

ма ты: «Яны не ва шы, яны на-

шы!» Гэ та на стаў нi кi не спа лi, 

укла лi ў вас ду шу. Прой дзе 

час, i вам ста не со рам на. Але 

ве дай це, што кож ны на стаў-

нiк ста не по бач з ва мi i ска жа: 

«Я да рую та бе, дзi ця!» — 

эма цы я наль на вы ка за ла ся 

Мар' я на Шчот кi на.

З ёй па га дзi лi ся ўдзель нi-

кi мi тын гу i за клi ка лi баць коў, 

гра ма дзян пад тры маць на-

стаў нi каў.

Тац ця на ГЕ ОР ГI Е ВА. 

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Хле ба ро бы Сто лiн шчы ны пер шыя не толь кi 

ў Брэсц кай воб лас цi, але i ў кра i не, за вяр шы-

лi жнi во i ўжо ў мi ну лыя вы хад ныя ад зна чы лi 

свя та да жы нак. Свят ка ваць бы ло што. Кож-

ны гек тар зба жы ны даў амаль 40 цэнт не раў 

збож жа, а не ка то рыя гас па дар кi знач на пе-

ра вы сi лi ўка за ны ру беж. Фес ты валь-кiр маш 

пра вя лi ў вёс цы Ля дзец у су бо ту. А ў чац вер 

мно гiя з удзель нi каў кiр ма шу зноў са бра лi ся 

на ме ра пры ем ства, гэ тым ра зам у Сто лi не. 

Тут прай шоў мi тынг «За мiр ную Бе ла русь».

Ад аг ра ры яў сло ва ўзяў Мi ка лай Шаў чук, стар-

шы ня пра фка ма сель гас прад пры ем ства «Вi дзi бор-

скi». Ён пад крэс лiў не аб ход насць спа кою i ста бiль-

нас цi для па спя хо вай ра бо ты эка но мi кi. Да мi ру, 

раз важ лi вас цi, спа кою за клi ка ла стар шы ня ве тэ-

ран скай ар га нi за цыi ра ё на Ва лян цi на Мi ра но вiч.

З асаб лi вай ува гай слу ха лi ўдзель нi кi мi тын гу 

Свят ла ну На гар, за гад чы цу дзi ця ча га сад ка вёс-

кi Бе ла ву ша. Быць на гэ тым мi тын гу ў Свят ла ны 

Фё да раў ны асаб лi вая на го да, яна на ра дзi ла ся i 

вы рас ла, атры ма ла аду ка цыю ва Укра i не, там ця-

пер жы вуць яе блiз кiя сва я кi.

— Ця пе раш нiя па дзеi ў на шай кра i не бо лем 

ад гу ка юц ца ў ма iм сэр цы, пе ра жы ваю дру гi раз. 

Пер шы раз я па ку та ва ла з род най Укра i най, ка лi 

ад бы ваў ся май дан i ўсе яго на ступ ствы. Прай шлi 

га ды, i што мы ма ем там: на прык лад, мая сяст ра 

з больш чым трыц ца цi га до вым пе да га гiч ным ста-

жам атрым лi вае пен сiю па ме рам у 50 до ла раў, 

ма ма — яшчэ мен шую. Лю дзям жы вец ца цяж ка 

не толь кi ма тэ ры яль на, нi як не на сту пае жа да ны 

спа кой.

Та му больш за ўсё трэ ба да ра жыць мi рам, спа-

ко ем, нi ў якiм ра зе не да пус цiць вай ны аль бо ха о-

су! Я за клi каю ўсiх ду маць, раз ва жаць, ад мо вiц ца 

на час ад эмо цый i па ся лiць у сэр цах лю боў. Трэ ба 

па ду маць, ча го мы хо чам у рэш це рэшт: спа кой-

на пра ца ваць, ва дзiць дзя цей у шко лу i са док цi 

бяс кон ца вы свят ляць ад но сi ны i мно жыць на пру-

жа насць? Да вай це збе ра жэм мi лую Бе ла русь для 

дзя цей i ўну каў, — па пра сi ла пе да гог.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

— Пе да га гiч ная гра мад скасць 

па вiн на скан цэнт ра вац ца 

вы ключ на на пра фе сiй най 

дзей нас цi — аду ка цыя па-за 

па лi ты кай, — з гэ ты мi сло ва-

мi звяр нуў ся да пры сут ных 

пад час аб лас но га пед са ве та 

кi раў нiк Ад мi нiст ра цыi Прэ-

зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

Iгар СЕР ГЕ ЕН КА.

На тра ды цый ную пе да га гiч ную 

кан фе рэн цыю ў за ле аб лас но га 

Па ла ца куль ту ры са бра ла ся ка ля 

ты ся чы кi раў нi коў уста ноў аду ка цыi 

i пе да го гаў воб лас цi. Мi ну лы год, 

ня гле дзя чы на тыя скла да нас цi, 

якiя бы лi вы клi ка ны рас паў сюдж-

ван нем ка ра на вi ру са, быў плён ны. 

Па вы нi ках 2019/2020 на ву чаль на-

га го да 68 % школь нi каў ма юць вы-

со кi ўзро вень ве даў, ся рэд нi паказ-

чык атэс та та 8,5 ба ла i вы шэй мае 

31 % вы пуск нi коў ся рэд няй шко лы, 

атэс та ты з за ла тым i ся рэб ра ным 

ме да ля мi атры маў 341 вы пуск нiк. 

На рэс пуб лi кан скiм эта пе алiм пi я -

ды па на ву чаль ных прад ме тах у 

агуль ным рэй тын гу ся род аб лас-

цей ка ман да Ма гi лёў скай воб лас цi 

за ня ла 1-е мес ца, на яе ра хун ку 

36 дып ло маў.

— Мне пры ем на, што Ма гi лёў-

шчы на зай мае лi дзi ру ю чае мес ца ў 

аду ка цый най сфе ры, — ад зна чыў 

Iгар Пят ро вiч. — Я пад трым лi ваю 

пра па но ву гу бер на та ра воб лас-

цi аб за ах воч ван нi дзяр жаў ны мi 

ўзна га ро да мi тых на стаў нi каў, якiя 

пад рых та ва лi вы дат нi каў. Са мы 

га лоў ны зда бы так — гэ та кад ры, 

гэ та вы i тыя, хто рых ту юць шко лы 

да но ва га на ву чаль на га го да.

Кi раў нiк Ад мi нiст ра цыi Прэ-

зi дэн та ад зна чыў, што ад на са 

скла да ных за дач, якую прый дзец-

ца вы ра шаць у бу ду чым, — гэ та 

ўдас ка на лен не ўступ ных эк за ме-

наў у ВНУ.

— Сiс тэ ма тэс цi ра ван ня, якая 

рэа лi зу ец ца на пра ця гу больш чым 

10 га доў, па ка за ла ся бе з най леп-

ша га бо ку, але ёсць i праб ле ма, — 

пад крэс лiў вы сту поў ца. — На эта-

пе па ступ лен ня ў ВНУ, мы, як ка-

заў Прэ зi дэнт, не ба чым ча ла ве ка, 

як ён мо жа раз ва жаць, ду маць, раз-

маў ляць. Маг чы ма, не спат рэ бiц ца 

неш та кар ды наль на мя няць, прос-

та пра цэс да поў нiц ца жы вы мi зно-

сi на мi. Над вы ра шэн нем гэ тай за-

да чы ця пер пра цуе Мi нiс тэр ства 

аду ка цыi.

Iгар Сер ге ен ка так са ма на га-

даў, што за раз вы ра ша ец ца пы-

тан не аб па ляп шэн нi ўмоў ра бо ты 

на стаў нi каў i апла ты iх пра цы.

— Я згод ны з ты мi па сы ла мi, 

якiя iдуць з мес цаў. На стаў нi кi па-

вiн ны быць мак сi маль на раз гру жа-

ны ад бю ра кра тыч ных пра цэ дур, 

ад праз мер най ва ла кi ты, ад пi са нi-

ны, спра ва здач нас цi, праз мер ных 

пра ве рак, — пад крэс лiў ён. — Ка лi 

мы з гэ та га бу дзем зы хо дзiць, у вас 

за ста нец ца больш ча су для жы вой 

ра бо ты з дзець мi i баць ка мi. Сён-

ня трэ ба пад няць i ро лю клас на га 

кi раў нi ка, i не толь кi за клi кам, але 

i ма тэ ры яль ным сты му ля ван нем. 

Не бу ду ра бiць га ла слоў ных абя-

цан няў, але гэ та пы тан не зна хо-

дзiц ца ў пра пра цоў цы.

Кіраўнік Ад мi нiст ра цыi Прэ-

зi дэн та не абы шоў бо кам i тую 

скла да ную па лi тыч ную сi ту а цыю, 

у якой апы ну ла ся кра i на:

— Аду ка цыя па вiн на быць вы-

ха ваў чай. Мы сён ня шмат ка жам 

пра мо ладзь, яна кры ху iн фан-

тыль ная, бо вы рас ла ў стэ рыль-

ных умо вах. Яна не ба чы ла тых 

скла да нас цяў на раз ло ме кан ца 

80-х — па чат ку 90-х. Сён ня знеш-

нiя сi лы спра бу юць па ру шыць, 

па се яць не да вер па мiж людзь мi. 

I гэ ты боль, па чуц цё ня вы зна ча-

нас цi па ся лi ліся ў сэр цах мно гiх 

на шых су ай чын нi каў. Але мы не 

па вiн ны даць ся бе рас ка лоць на 

два ла ге ры. Не дзяр жаў ныя СМI 

зу сiм не па каз ва юць, хто пра ва-

ка ваў тыя ма са выя бес па рад кi, 

якiя ад бы ва лi ся ў Мiн ску. Ак тыў-

ныя ўдзель нi кi мi тын гаў — мо-

ладзь, у тым лi ку стар ша клас нi кi 

i сту дэн ты ВНУ. Па ды ход у нас 

па вi нен быць адзi ны: тлу ма чыць, 

вы хоў ваць. Сён ня мы пе ра жы ва-

ем са мы ня прос ты пе ры яд у гiс то-

рыi на шай су ве рэн най Бе ла ру сi, 

i ад на шай па зi цыi, ва шай, па ва-

жа ныя пе да го гi, па коль кi вы элi та 

гра мад ства, за ле жыць бу ду чае 

кра i ны.

Стар шы ня Ма гi лёў ска га абл-

вы кан ка ма Ле а нiд ЗА ЯЦ ад зна-

чыў, што на стаў нiц кая кан фе рэн-

цыя — гэ та доб рая маг чы масць 

пад вес цi вы нi кi мi ну ла га го да i па-

ста вiць за да чы на бу ду чыню, аца-

нiць, у якi час мы жы вём i пра цу-

ем, якiя па вiн ны зра бiць кро кi, каб 

у на шай кра i не бы лi мiр i спа кой.

— На на стаў нi каў сён ня ўскла-

да юц ца вя лi кiя над зеi, бо яны зай-

ма юц ца вы ха ван нем ча ла ве ка, 

гра мад ства, — пад крэс лiў гу бер-

на тар. — Мы не ма ем ка рыс ных 

пры род ных рэ сур саў, у нас ня ма 

наф ты, ал ма заў, зо ла та, але бе ла-

рус кi на род не вы жы вае, а жы ве. 

I гэ та трэ ба за ха ваць. Знеш нiя сi-

лы жа да юць за бiць клiн па мiж на-

ро дам i ўла дай. Але не мо жа кра i-

на ста бiль на раз вi вац ца, ка лi ёсць 

ва ро жасць. Раз бу рыць прос та, а 

вось за ха ваць цяж ка.

Так са ма ў ра бо це аб лас ной 

пе да га гiч най кан фе рэн цыi пры-

ма лi ўдзел прад стаў нi кi Мi нiс тэр-

ства аду ка цыi, дэ пу та ты Па ла-

ты прад стаў нi коў, кi раў нi кi ВНУ, 

на стаў нi кi. Яны ка за лi пра тое, 

што трэ ба пры клас цi ўсе на ма-

ган нi для вы ха ван ня ма ла до га 

ча ла ве ка бу ду ча га. Ча ла ве ка ду-

ма ю ча га i пры ма ю ча га ра шэн нi 

са ма стой на, а не пад уз дзе ян-

нем ма нi пу ля та раў ча ла ве чай 

свя до мас цю звон ку.

На пры кан цы су стрэ чы Iгар 

Сер ге ен ка пе ра даў на стаў нi ку фi-

зi кi ма гi лёў ска га аб лас но га лi цэя 

№ 1, на род на му на стаў нi ку Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь Ва ле рыю Ба раш-

ко ву вiн ша ван нi з 70-год дзем ад 

Прэ зi дэн та Бе ла ру сi.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Пед са вет

 «АДУ КА ЦЫЯ ПА ВIН НА ЗА СТА ВАЦ ЦА 
ПА-ЗА ПА ЛI ТЫ КАЙ»

Кi раў нiк Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та пры няў удзел у аб лас ной пе да га гiч най кан фе рэн цыi ў Ма гi лё ве

IГАР СЕР ГЕ ЕН КА:

У тэ му

«ДА ВАЙ ЦЕ 
ЗБЕ РА ЖЭМ 

СПА КОЙ!»

Ак цыя

Трывога і боль 
жанчыны


