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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» 
на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

• Мі на ба ро ны Кі тая пе-

рад ало бе ла рус кім ва ен-

ным ме ды кам гу ма ні тар-

ную да па мо гу.

• Больш як Br1 млн 

вы пла ча на ме ды кам 

з праф са юз на га стра ха-

во га фон ду.

• Дзі ця чыя са ды, спар-

тыў ныя аб' ек ты і свят ло му-

зыч ны фан тан ад кры юц ца 

ў Мін ску да Дня Не за леж-

нас ці.

• За яў ку на ўдзел у 

рэс пуб лі кан скім кон кур-

се іна ва цый ных пра ек таў 

мож на па даць да 30 ве-

рас ня.

• На та ры у сы 2 лі пе ня 

пра вя дуць для гра ма дзян 

бяс плат ныя кан суль та цыі.

• Уні вер сі тэт МНС і 

БДМУ за пус ці лі ан лайн-

курс для спе цы я ліс таў 

з Ка лум біі.

• Смец це пе рап ра цоў чы 

за вод пла ну юць за пус ціць 

у Лід скім ра ё не да 2025 го-

да.

•  Ан лайн-фес ты-

валь псі ха ло гіі прой дзе 

ў БДУ.

• «Кі но Мін ска» ад кры-

ец ца прэм' е рай Но ла на 

13 жніў ня.

КОРАТКА
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Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 

па сол Бе ла ру сі ў Ра сіі:

«Мы мяр ку ем, што 
ў жніў ні пры сту пім 
да за груз кі на пер шы 
рэ ак тар Бе лА ЭС па лі ва. 
І да лей пой дзе фі зіч ны, 
а за тым энер ге тыч ны 
пуск. Ста іць за да ча 
ў 2021 го дзе (пры нам сі 
ў пер шым квар та ле) 
цал кам за пус ціць 
у пра мыс ло вую 
экс плу а та цыю пер шы 
энер га блок».

ЦЫТАТА ДНЯ
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ТУ РЫС ТЫ Ў ЧА КАН НІ МО РА
У ся рэ дзі не са ка ві ка, ка лі да па чат ку са ма га га ра ча га ту рыс тыч на га се зо на 

за ста ва ла ся яшчэ па ру ме ся цаў, пан дэ мія па ста ві ла ін дуст рыю ў вель мі скла да-

нае ста но ві шча. Мі ніс тэр ству спор ту і ту рыз му ў тэр мі но вым па рад ку трэ ба бы ло 

вы во зіць сва іх су ай чын ні каў з кра ін, якія па ча лі за кры ваць ме жы, а ту рыс тыч ным 

агенц твам і апе ра та рам вы ра шаць пы тан ні з за пла на ва ны мі ад па чын ка мі сва іх 

клі ен таў. Прай шло ўжо тры ме ся цы, а гэ тых пы тан няў не ста но віц ца 

менш.

ЯК ПРА ВЕС ЦІ ГЭ ТА ЛЕ ТА?
Пер шыя бе ла ру сы ўжо грэ юц ца на мо ры, ін шыя рас куп ля юць ту ры на ад па чы нак унут ры кра і ны

Жыц цё не спы ня ец цаЖыц цё не спы ня ец ца

Ка ра на ві рус ад сту пае, на зме ну яму пры хо дзіць доб рае, 

цёп лае бе ла рус кае ле та, а ра зам з ім і ад пуск ная па ра. 

Як і дзе пра вес ці свой ад па чы нак сён ня — гэ та ад но 

з са мых на ба ле лых пы тан няў ты сяч бе ла ру саў. Пра 

тое, як ба чаць ту рыс тыч ную ін дуст рыю най блі жэй шых 

ме ся цаў спе цы я ліс ты, рас ка за лі прад стаў ні кі 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, а так са ма ту рыс тыч най 

гра мад скас ці кра і ны.

Ка лі па чы на юць ка ла сіц ца хлеб ныя па-

лет кі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Жо-

дзі на аг рап ле мэ лі та» Сма ля віц ка га ра ё на, 

мож на ўба чыць на іх жан чын з на жні ца мі ў 

ру ках — па ля во даў, якія вя дуць ві да вую пра-

пол ку — гэта можна зрабіць толькі ўручную, 

бо, акрамя чалавека, гэта не здолее зрабіць 

ніводная, нават самая сучасная машына.  

На ад ным та кім по лі, за се я ным эліт най пша-

ні цай, мне да вя ло ся па на зі раць за ра бо тай 

не звы чай ных «аг ра цы руль ніц»: жан чы ны 

зра за лі ка лас кі ін шых ві даў збож жа, каб 

пле мян ны эліт ны сорт не за смеч ваў ся.

— Та кая ра бо та доў жыц ца два лет нія 

ме ся цы, да па чат ку жні ва, — рас ка за ла 

ад на з удзель ніц экс клю зіў най пра пол кі 

Але на Ба лан чук. — Пры хо дзіц ца па ха дзіць 

па хлеб ных ні вах у дзень па 12—14 кі ла-

мет раў.

Прад пры ем ства «Жо дзі на аг рап ле м-

э лі та» — вя до мая ў кра і не гас па дар ка па 

вы рошч ван ні эліт ных збож жа вых і зер не-

ба бо вых куль тур. Але сла ву і пос пех гас-

па дар цы ро бяць прос тыя жан чы ны, як, 

на прык лад, гэ тыя жы хар кі аг ра га рад ка 

Бар су кі — Тац ця на КА ЛЕС НІ КЕ ВІЧ, Мар-

га ры та ГА ЛІ НОЎ СКАЯ, Ка ця ры на МА РО-

ЗА ВА, Тац ця на СА КА ЛО ВА. Усё яны на гэ-

тым здым ку. На пер шым пла не — Люд мі ла 

МА ЛІ НОЎ СКАЯ і Але на БА ЛАН ЧУК.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ЭКС КЛЮ ЗІЎ НАЯ ПРА ПОЛ КА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі су стрэў ся з пе да га гіч ным 

ак ты вам рэс пуб лі кі. У раз мо ве пры ня лі ўдзел 

больш за 1000 ча ла век з усіх рэ гі ё наў кра і ны. 

У за лу На цы я наль на га вы ста вач на га цэнт ра 

за пра сі лі вы клад чы каў, кі раў ні коў вы шэй шых, 

пра фе сій на-тэх ніч ных, ся рэд ніх спе цы яль ных 

на ву чаль ных уста ноў, на стаў ні каў школ.

СТАЦЬ ЛІ ДА РАМ ДУ МАК
«Я за пра сіў вас сю ды та му, што вы з'яў ля е це ся, на 

мой по гляд, апо рай на шай дзяр жа вы, — звяр нуў ся 

Прэ зі дэнт да пры сут ных на су стрэ чы. — За мя ніць вас 

ня ма кім... Ра зам мы вы хоў ва ем не толь кі мо ладзь, 

але і наш на род».

Па сло вах Прэ зі дэн та, пе да го гі па він ны стаць асо-

ба мі, якія фар мі ру юць мер ка ван не гра мад ства, і та кі мі 

ён іх лі чыць. На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, «сіс тэ-

ма аду ка цыі з'яў ля ец ца най важ ней шай, стра тэ гіч най 

га лі ной кра і ны, а не сфе рай па слуг». «Вы не прос та 

на ву ча е це ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў, як бы па фас-

на гэ та ні гу ча ла, вы вы хоў ва е це гра ма дзян на шай 

кра і ны, фар мі ру е це ін тэ ле кту аль ную элі ту гра мад-

ства. Не бы вае і не мо жа быць гэ тай элі ты без вас. 

Ды і са мі вы прак тыч на ўсе скла да е це 

гэ тую элі ту», — пад крэс ліў кі раў нік кра і ны.

«Сіс тэ ма аду ка цыі з'яў ля ец ца 
най важ ней шай, стра тэ гіч най га лі ной кра і ны»
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