
Лёс Бе ла ру сі 
бу дзе вы ра шац ца 
са мі мі бе ла ру са мі, 

цы ві лі за ва на і стро га 
ў пра ва вым по лі

Вы ступ лен не стар шы ні 
Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

У. П. Анд рэй чан кі на ад крыц ці 
чац вёр тай се сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

сё ма га склі кан ня
Па ва жа ныя дэ пу та ты і за про ша ныя!

Па чы нае ра бо ту чац вёр тая се сія Палаты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь сё ма га склі кан ня.

Яе асноў ныя на прам кі шмат у чым аб умоў ле ны вы зна чэн нем перс пек-

тыў раз віц ця кра і ны на на ступ ны пра гноз ны пе ры яд, у тым лі ку з улі кам 

сі ту а цыі, якая скла ла ся ва кол Бе ла ру сі пас ля прэ зі дэнц кіх вы ба раў.

На ша кра і на су тык ну ла ся з бес прэ цэ дэнт ным знеш нім і ўнут ра ным 

ціс кам. Рас кру ча ны пра тэст пры ўне се ны звон ку з вы ка ры стан нем 

цэнт раў псі ха ла гіч на га ўздзе ян ня. Нас пра цяг ва юць вы пра боў ваць на 

тры ва ласць, пад вяр га юць не бы ва лай ін фар ма цый най агрэ сіі.

Але лёс Бе ла ру сі па ві нен і бу дзе вы ра шац ца не на ву ліч ных ак цы ях 

пры су мнеў ным знеш нім па срэд ніц тве, а са мі мі бе ла ру са мі, 

цы ві лі за ва на і стро га ў пра ва вым по лі.

За лог па спя хо вай 
бу ду чы ні Бе ла ру сі — 
у па сту паль ным 

і ды на міч ным раз віц ці 
кра і ны

Вы ступ лен не стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Н. І. Ка ча на вай на ад крыц ці 

чац вёр тай се сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
сё ма га склі кан ня

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб-

лі кі!

Па ва жа ныя за про ша ныя!

Сён ня па чы нае ра бо ту чац вёр тая 

се сія Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

сё ма га склі кан ня.

У між се сій ны пе ры яд клю ча вой па дзе яй ста лі вы ба ры кі раў ні ка 

дзяр жа вы. Элек та раль ная кам па нія пра хо дзі ла ў ня прос тых умо вах. 

Мы ста лі свед ка мі не пры ха ва на га вон ка ва га ціс ку на на шу кра і ну і 

на гня тан ня не зда ро вай гра мад скай аб ста ноў кі ўнут ра ны мі дэ струк-

тыў ны мі сі ла мі.

На род зра біў свой вы бар на пад трым ку дзе ю ча га Прэ зі дэн та Аляк-

санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі. На ка рысць ста біль нас ці, мі ру, спа-

кою, па лі ты кі, што пра во дзіц ца ў кра і не, у цэнт ры якой 

ча ла век.
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• Вы стаў ка мас тац ка га 

тэкс ты лю «Тэкс тыль ны 

эк зер сіс» сту дэн таў ка-

фед ры ды зай ну і мо ды 

Ві цеб ска га дзяр жаў на га 

тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та 

пра цуе ў вы ста вач най за ле 

«Му зыч ная гас цёў ня».

• Рэ гі я наль нае ін клю зіў-

нае свя та ўра джаю «Ба гач» 

прой дзе ў Клі ча ве 10 каст-

рыч ні ка. Га лоў ны мі ўдзель-

ні ка мі свя та ста нуць лю дзі 

з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі 

маг чы мас ця мі з усёй Ма гі-

лёў скай воб лас ці.

• Адзі ны дзень азе ля-

нен ня пад ло зун гам «Па-

са дзі дрэ ва» прой дзе ў 

Бе ла ру сі 10 каст рыч ні ка.

КОРАТКА

СТАР. 2СТАР. 2

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ, 

пер шы на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

«Ме на ві та вы, на стаў ні кі, 
пе да го гі, вы ха валь ні кі, 
ума цоў ва е це пад му рак 
на шай дзяр жаў нас ці. 
Гэ та вель мі важ ныя сло вы, 
асаб лі ва ў кан тэкс це 
сён няш ня га дня, ка лі 
бе ла рус кае гра мад ства 
здае эк за мен на ста ласць 
і пра ва жыць у мір най 
і су ве рэн най кра і не. Кра і не, 
дзе вы дат на ра зу ме юць, 
што Бе ла русь бу ду ча га 
ства ра ец ца не на мі тын гах 
і пло шчах, дзе па ва жа юць 
тое, што бы ло зроб ле на 
па пя рэд ні мі па ка лен ня мі 
бе ла ру саў, на шы мі 
на стаў ні ка мі».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3СТАР. 3

Пе да га гіч ным ра бот ні кам

Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Да ра гія сяб ры!

Сар дэч на він шую вас з пра фе сій ным свя там.

Вы вы бра лі ад ну з са мых вы са ка род ных пра фе сій. Свя-

до ма пры свя ці лі ся бе важ най мі сіі — фар мі ра ван ню асо бы 

дзі ця ці.

Кож нае ва ша сло ва за ста ец ца ў па мя ці і ду шах вуч няў 

і сту дэн таў. Яно ня се ім ве ды і каш тоў ны жыц цё вы во пыт, 

ву чыць мыс ліць. А з міль ё наў лё саў вы ха ва ных ва мі дзя-

цей склад ва ец ца бу ду чы ня ўсёй кра і ны.

Сён ня ўсе вы — вы ха валь ні кі і ня не чкі дзі ця чых са дкоў, 

школь ныя на стаў ні кі, вы клад чы кі ка ле джаў і ВНУ, — пе ра-

да ючы на ступ ным па ка лен ням спрад веч ныя каш тоў нас ці 

бе ла рус ка га на ро да і най леп шыя на цы я наль ныя тра ды цыі, 

ума цоў ва е це фун да мент на шай дзяр жаў нас ці.

Дзя кую вам за вя лі кую пра цу і шчы рую лю боў да дзя цей.

У гэ ты свя точ ны дзень жа даю моц на га зда роўя, даб ра-

бы ту і пос пе хаў у пра фе сій най дзей нас ці.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ВЫСАКАРОДНАЯ ПРАФЕСІЯ, 
ВАЖНАЯ МІСІЯ

Уз нёс ла, з лю боўю да вуч няў га во рыць аб сва ёй пра фе сіі ма ла-
ды пе да гог, на стаў нік па чат ко вых кла саў пер шай шко лы ў Лёз на 
На талля НА ВУ МА ВА. На тал ля Ана то леў на пас ля за кан чэн ня Віцеб-
ска га дзярж уні вер сі тэ та вяр ну ла ся пра ца ваць на ма лую ра дзі му. 
Па чы на ла на вёс цы, у Ве ляш ко віц кай шко ле, дзе ў кла се бы ло 
толь кі чац вё ра вуч няў. За пер шы мі кро ка мі ма ла дой на стаў ні цы 
ўваж лі ва на зі ра лі, а праз год па рэ ка мен да ва лі ёй пры мя ніць ве ды 
і здоль нас ці ў боль шай дзі ця чай аў ды то рыі.

На пы тан не, што ад кры ла ў пра фе сіі за гэ ты час, дзяў чы на га-
во рыць:

— Зра зу ме ла, што не па мы лі ла ся з вы ба рам. Пра ца ваць з па-
чат коў ца мі мне па да ба ец ца. Гэ та здо ра ва! Пад час вы кла дан ня 
мож на па быць і ак цё рам, і тэ ле вя ду чым, і ма маю. Ад чу ваю, як дзе ці 
цяг нуц ца да мя не, та кія ад кры тыя, шчы рыя, са сва і мі бяс кон цы мі 
пы тан ня мі, ад каз ваць на якія — ад но за да валь нен не.

Тац ця на ІГ НА ЦЕН КА.

Пер шыя кро кіПер шыя кро кі


