ЦАРКВУ ПАДПАЛІЛІ,
ЛЮДЗЕЙ
РАССТРАЛЯЛІ…

БАЦЬКАМІ
СТАНОВЯЦЦА
Ў РАДЗІЛЬНІ

25

МАЯ 2022 г.

СЕРАДА

13

№ 100 (29722)

СВЯТЛО Ў АКНЕ

ЦЫТАТА ДНЯ

Руслан ПАРХАМОВІЧ,
міністр архітэктуры
і будаўніцтва:

«Беларусь — краіна
з сапраўды багатай
гісторыка-культурнай
спадчынай і прыродным
набыткам. На нашай
зямлі захавалася
мноства архітэктурных,
гістарычных і культурных
помнікаў, знаходзіцца
вялікая колькасць
унікальных прыродных
рэсурсаў, маляўнічых
лясных і водных
комплексаў. Нягледзячы
на шматлікія войны,
якія праходзілі на нашай
тэрыторыі, беларусам
удалося зберагчы
многія культурныя
артэфакты —
як матэрыяльныя,
так і нематэрыяльныя,
а некаторыя з іх і наогул
узнавіць практычна з
нуля. Без ведання роднай
краіны і яе мінуўшчыны
немагчыма стаць
сапраўдным патрыётам».

КОРАТКА
• Стрым для абітурыентаў
па паступленні ў ВНУ і ССНУ
правядзе НЦПІ 26 мая.
• Сярэдні заробак у
Бе ла ру сі ў кра са ві ку
склаў Br1567,8.
• «Беларуснафта» па
выніках 2021 года аднавіла
ўзровень даковіднага трафіку на прыдарожных АЗС.
• Рэспубліканскі конкурс па ро бататэхніцы
«Ра та валь нік буду чыні» пройдзе 1 чэрвеня ў
Мінску.
• Беларусь вывучае магчымасць вытворчасці камплек туючых да расійскіх
самалётаў.
• Oxfam: капітал 10 найбагацейшых чалавек планеты перавышае сумарную маёмасць 40 % жыхароў Зямлі.

Найстарэйшаму жыхару вёскі Юзяфоўка Хоцімскага раёна Івану
ПЕШКІНУ сёлета спаўняецца дзевяноста гадоў. Іван Фёдаравіч памятае перадваенны час — падлетку было тады дзесяць гадкоў, —
успамінае і пасляваенны: як вярталіся дамоў параненыя франтавікі,
змучаныя вязні канцлагераў і вывезеныя на прымусовыя работы.
Пешкін ведае цану, якую заплаціла яго Юзяфоўка, аддаўшы дзясяткі
душ сваіх жыхароў.
Пасля службы ў марфлоце мужчына працаваў у калгаснай рамонтнабудаўнічай брыгадзе. Цяпер каля колішняга вясковага клуба стаіць невялікі абеліск у гонар землякоў, якія не вярнуліся з той вайны.

Кіберпагроза

Адным з аўтараў стварэння і ўстаноўкі помніка быў і герой здымка Іван
Пешкін.
Сёлетную зіму Іван Фёдаравіч правёў у вёсцы, не паехаў, як раней,
да дзяцей у горад. Да яго прыязджалі родныя, найчасцей — малодшая
дачка Людміла, якая жыве ў суседнім райцэнтры Касцюковічы. Кожны
свой адпачынак яна імкнецца праводзіць у роднай вёсцы — у бацькоўскай
хаце. Вядома, дапамагае апрацоўваць і садзіць агарод, наводзіць парадак у двары і доме, шчыраваць каля печы і газавай пліты. Ёй насамрэч
падабаецца быць побач з найраднейшым чалавекам.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Па сутнасці справы
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Як не трапіць на вуду інтэрнэт-махляроў

Цалкам вырашыць праблему кібернебяспекі немагчыма, паколькі шкодныя праграмы, сайты і самі інтэрнэтмахляры пастаянна ўдасканальваюцца. Аднак ведаць
пра існаванне інтэрнэт-пагроз і схемы, па якіх зламыснікі выманьваюць
гро шы ў да верлі вых людзей,
трэ ба. Пра актуальныя кіберпаг ро зы і найбольш рас паўсю джа ныя ві ды
махлярства, якія
па гра жа юць як
дарослым, так і
дзе цям, рас казалі эксперты.

СТАР. 3

Гульні на свежым паветры, падарожжы, конкурсы, дыскатэкі і новыя сябры — для многіх школьнікаў менавіта з гэтымі паняццямі асацыіруецца летні
аздараўленчы лагер. Аматарам такога адпачынку сёлета можна па-добраму
пазайздросціць. Рэспубліканскі старт летняй аздараўленчай кампаніі дадуць
30 мая ў «Зубраняці», а 3—5 чэрвеня аналагічныя мерапрыемствы пройдуць
ва ўсіх рэгіёнах краіны.
Летнія аздараўленчыя лагеры з дзённым знаходжаннем масава пачнуць
сваю работу 1 чэрвеня, з кругласутачным знаходжаннем — на працягу першай
дэкады чэрвеня. «Цяпер забяспечаны падбор і навучанне кадраў для работы ў лагерах. У цесным узаемадзеянні з МУС, Міністэрствам аховы здароўя,
Міністэрствам абароны, МНС праведзена работа па навучанні начальнікаў
загарадных аздараўленчых лагераў і спецыялістаў, якія будуць курыраваць
летні адпачынак і аздараўленне, — расказала кансультант упраўлення сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы Міністэрства адукацыі Ларыса
ЕМЯЛЬЯНЧЫК на прэс-канферэнцыі «Аб завяршэнні навучальнага года і
правядзенні выпускных экзаменаў. Пытанні арганізацыі дзіцячага адпачынку
і аздараўлення ў летні перыяд» у Нацыянальным прэс-цэнтры. — Выхаваўчая
работа ў лагерах будзе праводзіцца з улікам знамянальных дат дзяржаўных
свят: гэта і 22 чэрвеня — Дзень памяці і смутку, і Дзень Незалежнасці — 3 ліпеня, вялікая ўвага будзе аддавацца і нашай сімволіцы. Найлепшыя выхаванцы
змены паднімуць сцяг, усе прысутныя выканаюць Дзяржаўны гімн. Гэта неад'емная частка выхаваўчай работы ва ўстановах адукацыі».
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Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

