ПРЭЗІДЭНТ
ПАВІНШАВАЎ ГІМНАСТАК З ПЕРАМОГАЙ
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў нацыянальную каманду Беларусі па мастацкай гімнастыцы з пераканаўчай перамогай на чэмпіянаце свету ў Кіеве. Аб гэтым
БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
«Гэта выдатны вынік напружанай і мэтанакіраванай працы ўсяго
калектыву каманды. Вашы яркія выступленні сталі сапраўдным святам для ўсіх знатакоў гэтага грацыёзнага віду спорту як у Беларусі,
так і за мяжой. Вы ўпісалі слаўную старонку ў гісторыю айчыннага
спорту», — адзначыў Прэзідэнт.

КЛЯТВА ВАЕННАЙ ПРАФЕСII

Беларусбанк стаў першым банкам краіны, які дае
магчымасць інтэрнэт-крамам прымаць ад трымальнікаў картак Беларусбанка аплату за тавары і паслугі
ў інтэрнэце з выкарыстаннем плацежных картак сістэмы Белкарт.

Акра мя Ва ен най ака дэ мii,
падрыхтоўка спецыялiс таў для
Узброеных Сiл сёння ажыццяўля ец ца на ва ен ных фа культэтах Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га ўнi вер сi тэ та, Бе ла рус ка га
дзяр жаў на га ме ды цын ска га
ўнi вер сi тэ та, Бе ла рус ка га нацыянальнага тэхнiчнага ўнiверсiтэта, Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iнфарматыкi i
ра дыё элект ро нi кi, Бе ла рускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта транс пар ту, Гро дзен скага дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та
iмя Ян кi Ку па лы, а такса ма
на ваенных кафедрах у Мiнскiм дзяржаўным вышэйшым
авiя цый ным ка ле джы, Мiнскiм дзяр жаўным лiнг вiс тычным унiверсiтэце, Гомельскiм,
Гродзенскiм i Вiцебскiм дзяржаў ных ме ды цын скiх унi версiтэтах.
Ня гле дзя чы на шы ро кi
спектр ВНУ, за дзей нi ча ных
у сiс тэ ме ва ен най аду ка цыi,
асноўнай базай для падрыхтоўкi афiцэраў па-ранейшаму
застаецца Ваенная акадэмiя.
Сён ня яна ўва хо дзiць у лiк
най буй ней шых вы шэй шых

навучальных устаноў краiны. У
штат най струк ту ры 9 фа культэтаў, якiя забяспечваюць падрыхтоўку афiцэрскiх кадраў па
19 спецыяльнасцях, 6 напрамках i 31 спецыялiзацыi для Узброеных Сiл, унутраных войскаў
МУС, Дзяржаўнага пагранiчнага
камiтэта, КДБ i МНС.
Для павышэння квалiфiкацыi
афiцэрскага складу Узброеных
Сiл Рэспублiкi Беларусь у канцы 2003 года на базе Ваеннай
акадэмii быў створаны i паспяхо ва функ цы я нуе фа культэт
павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў. Ваенная
акадэмiя вызначаецца вялiкiм
навукова-педагагiчным патэнцыялам. Тут працуе звыш 700
высокаквалiфiкаваных выкладчыкаў, з якiх 230 маюць вучоныя
ступенi i званнi.
Веранiка КАНЮТА.
Фота БЕЛТА.



Сiтуацыя з Сiрыяй выклiкае ўсё большае рознагалоссе сярод заходнiх дзяржаў. У разгубленасцi знаходзяцца i
заходнiя тэарэтыкi i практыкi мiжнароднага права. Яны гадаюць, якiя асаблiвасцi мiжнароднага права лепш выкарыстаць для абгрунтавання прэтэнзiй
звергнуць урад Асада i паставiць сваiх
стаўленiкаў улады, выкарыстоўваючы
ў якасцi падставы факт прымянення
хiмiчнай зброi, якi быццам меўся з боку
ўрада супраць цывiльных асоб.
Гэта адзначаецца i ў артыкуле Чарлi Карпентэра, прафесара ў сферы мiжнародных
зносiн Масачусецкага ўнiверсiтэта, апублiкаваным у часопiсе «Foreign Policy» i названым «Не
называйце гэта гуманiтарнай iнтэрвенцыяй».
Прафесар Карпентэр адзначае, што калi ЗША
пазбягаюць выкарыстання паняцця «гуманiтарная iнтэрвенцыя» для плануемага ўдару па
Сiрыi, то ўрад Вялiкабрытанii менавiта на гэтым
пабудаваў свае довады, каб пераканаць парламент санкцыянаваць удар па Сiрыi.
Брытанскi парламент, як вядома, забаранiў
свайму ўраду ўвязвацца ў ваенныя дзеяннi
разам з ЗША, да вялiкага незадавальнення
амерыканцаў. Чарлi Карпентэр палiчыў патрэбным апублiкаваць артыкул, у якiм тлумачыцца, чаму брытанскi ўрад не меў падстаў
наогул выкарыстоўваць такую норму мiжнароднага права, як гуманiтарная iнтэрвенцыя
ў сваiх спробах нанесцi ўдар па Сiрыi.
Як адзначае прафесар, гэтая норма абапiраецца на новую дактрыну «абавязак абараняць», якая змяшчае нашмат больш важныя
рэчы, чым iмператыўнае патрабаванне ваеннага ўмяшання. Яна патрабуе выкарыстання
ўзброеных сiл для абароны цывiльных асоб,

што i называюць гуманiтарнай iнтэрвенцыяй.
Гэтая норма павiнна выкарыстоўвацца толькi ў крайнiх выпадках i базiруецца на шасцi
прынцыпах. Брытанскi ўрад змог абгрунтаваць максiмум тры з iх, а тыя, хто плануе вайну на абодвух баках Атлантыкi, маюць абгрунтаванне максiмум для двух пунктаў з шасцi.
У прыватнасцi, слабым выглядае пункт аб
тым, што ўдар па Сiрыi будзе адпавядаць патрабаванню выкарыстаць «неабходныя i прапарцыянальныя сродкi» для гуманiтарных мэт.
Чарлi Карпентэр выказвае сумненнi ў гэтым.
Ён адзначае, што адна з брытанскiх праваабарончых арганiзацый напiсала пiсьмо ўраду,
дзе выказала сумненнi ў тым, што магутныя
выбухi ў цесна населенай мясцовасцi могуць
разглядацца як прапарцыянальны адказ, суадносны з гуманiтарнымi мэтамi.
Ёсць i яшчэ адзiн важны прынцып: любая iнтэрвенцыя з мэтай абароны цывiльных
асоб павiнна мець разумную верагоднасць
поспеху i не зрабiць сiтуацыю горшай. На
думку прафесара, ён не выконваецца. Як ён
адзначае, iнтэрвенцыя на карысць мяцежнiкаў, у адпаведнасцi з новымi даследаваннямi, прыносiць больш ахвяр, чым калi б яе
не было. Iншымi словамi, плануемы ўдар па
Сiрыi — дыяметральная супрацьлегласць таму, што трэба было б зрабiць для абароны
цывiльных асоб у Сiрыi.
Фiнальным доказам супраць удару па Сiрыi быццам у мэтах гуманiтарнай iнтэрвенцыi, на думку Чарлi Карпентэра, з'яўляецца яе плануемы аднабаковы характар, без
ухвалення з боку Савета бяспекi ААН. Гэта
карэнным чынам супярэчыць прынцыпу, у адпаведнасцi з якiм гуманiтарная iнтэрвенцыя
можа ажыццяўляцца толькi з дазволу ААН. I
гэта значыць, што аднабаковая iнтэрвенцыя,

нават быццам бы накiраваная на абарону цывiльных асоб, не робiць вайну «гуманiтарнай»
у вачах сусветнай грамадскай думкi.
Цiкавыя i каментарыi да артыкула Чарлi
Карпентэра. Яны дастаткова неаднастайныя.
Некаторыя з чытачоў падтрымалi планы па
iнтэрвенцыi, прычым няважна, гуманiтарнай,
з ведама ААН, або без яе дазволу. Некаторыя выступiлi супраць. Асаблiва цiкавым
мне падаўся адзiн з каментарыяў. Яго аўтар
указаў: «На самой справе выкарыстанне хiмiчнай зброi не з'яўляецца незаконным, згодна з Жэнеўскай канвенцыяй. Незаконным
з'яўляецца яго першае выкарыстанне. Выкарыстоўваць яго ў адказ на прымяненне ў
дачыненнi цябе можна. I паколькi падаецца,
што мяцежнiкi выкарысталi газ першымi ў
Хан Аль Асапе, з прававога пункту гледжання сiрыйскi ўрад мае трывалую пазiцыю для
абароны ад абвiнавачанняў».
Да выкладзенага прафесарам Карпентэрам неабходна дадаць i тое, што гуманiтарная
iнтэрвенцыя ў цэлым вельмi хiсткая норма
мiжнароднага права. Яна мела б сур'ёзныя
падставы для выкарыстання ў свеце, у якiм
буйныя дзяржавы прымаюць рашэннi аб яе
выкарыстаннi, зыходзячы з чыста гуманiтарных падстаў, з шчырага жадання абаранiць
мiрных грамадзян. На жаль, як паказвае практыка выкарыстання гэтай новай мiжнароднай
нормы, значна важней для тых, хто нападае,
пытаннi геапалiтычнага кантролю, авалодвання энергетычнымi рэсурсамi, змяненне
расстаноўкi сiл у рэгiёнах, аслабленне сваiх
геапалiтычных працiўнiкаў. У такой сiтуацыi
прызнаваць гэту норму няма падстаў у многiх
дзяржавах, у тым лiку на тэрыторыi Еўразii.
Сяргей КIЗIМА,
доктар палiтычных навук.

ДАГАРЫ КОЛАМІ Ў СІЛАСНАЙ ЯМЕ

У Слонiме заведзена крымiнальная справа за выкарыстанне фальшывага вадзiцельскага пасведчання ў дачыненнi 40-гадовага мясцовага жыхара, якi
афiцыйна нiдзе не працуе, паведамляе аддзяленне
iнфармацыi i грамадскiх сувязяў УУС Гродзенскага
аблвыканкама.
Мужчына кажа, што «лiпавы» дакумент на права кiравання транспартным сродкам ён набыў у Расii, дзе працаваў,
у асобы каўказскай нацыянальнасцi. Прадавец абяцаў высокую якасць пасведчання i ўзяў за свае паслугi 700 долараў.
Аднак супрацоўнiку слонiмскай Дзяржаўтаiнспекцыi, нягледзячы на начны час, хапiла прафесiяналiзму, каб выявiць
падробку.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

НА ГАРЫШЧЫ — НЕБЯСПЕЧНАЯ
ГІСТОРЫЯ
65 патронаў калібру 7,62 мм са слядамі ржы, датаваныя 1944 годам, былі загорнуты ў фрагмент газеты
«Гомельская праўда» 1946 года выпуску.
Іх і знайшла на гарышчы свайго дома жыхарка Хойнікаў,
якая тут жа выклікала супрацоўнікаў міліцыі. Дарэчы, жанчына пражыла ў гэтым доме больш за 20 гадоў. Таксама
былі знойдзены некалькі дакументаў сярэдзіны мінулага
стагоддзя, якія належалі лясгасу. Боепрыпасы перададзены
на экспертызу, а паперы, напэўна, знойдуць новае месца
захоўвання ў экспазіцыі раённага краязнаўчага музея.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

РТУЦЬ У СЛОІКУ
У Пухавіцкім раёне ў пабудове, якая належыць таварыству з абмежаванай адказнасцю, знайшлі ёмістасць
з ртуццю.
Пра знаходку ў вёсцы Седча ў цэнтр аператыўнага ўпраўлення Пухавіцкага падраздзялення МНС паведаміў намеснік дырэктара таварыства: рабочыя разбіралі гаспадарчую
пабудову і натрапілі на слоік вагой прыкладна 300 грамаў
з рэчывам серабрыстага колеру. Служба хімічнай і радыяцыйнай аховы правяла замеры паветра ў памяшканні,
але пароў ртуці не выявіла. Метал забралі для далейшай
утылізацыі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

З ПОРАХАМ ПРАЗ МЯЖУ

здолелі абыграць аўтсайдараў турніру мазырскую
«Славію» (2:2) і прапусцілі наперад «Тарпеда-БелАЗ».Таксама дзякуючы ўпэўненай перамозе над
мінскім «Дынама» месца ў шасцёрцы заваяваў
«Нёман». Гродзенцы нечакана лёгка разабраліся
з падапечнымі Роберта Маасканта — 3:1. Тым не
менш «Дынама» захавала за сабой трэці радок
у турнірнай табліцы. Нішто не пагражала і лідару
чэмпіянату. Аднак «Шахцёр» нечакана саступіў
«Дняпру». Дзякуючы дублю Антона Шрамчанкі
магіляўчане атрымалі перамогу — 2:0. «Гомель»
сыграў з «Мінскам» унічыю (0:0) і застаўся на чацвёртым радку. У выніку «гараджане», якія, дарэчы,
скончылі выступленне ў «Лізе Еўропы», саступіўшы
і другі матч льежскаму «Стандарду» 1:3, занялі
толькі восьмае месца ў групавой стадыі турніру.
Адзначым і перамогу БАТЭ над шчасліўчыкамі з
Жодзіна. Гэты матч, які, па сутнасці, нічога не вырашаў, скончыўся з лікам 2:0 на карысць барысаўчан. Такім чынам за тытул чэмпіёна Беларусі па
футболе пазмагаюцца наступныя каманды: «Шахцёр», БАТЭ, «Дынама» (Мінск), «Гомель», «Нёман»
і «Тарпеда-БелАЗ».
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ



У пункце мытнага афармлення «Аляксандраўка» супрацоўнікамі мытні сумесна з вайскоўцамі пагранічнай групы быў затрыманы пасажыр аўтамабіля, які
праз «зялёны канал» меў намер завезці 5 металічных
слоікаў з порахам, 47 патронаў да гладкаствольнай
паляўнічай зброі, 180 гільзаў да паляўнічых патронаў
з капсулямі, слоік з капсулямі.

ФАКТЫ

1. Упершыню за 15 гадоў беларускія «грацыі»
выйгралі «золата» ў групавых практыкаваннях
на чэмпіянаце свету па мастацкай гімнастыцы. На сусветным першынстве, якое праходзіла
ў Кіеве, каманда ў складзе Валерыі Пішчэлінай,
Ганны Дудзянковай, Марыны Ганчаровай, Марыі
Кацяк, Аляксандры Наркевіч і Яны Лукавец абышлі
італьянскіх, а самае галоўнае, расійскіх гімнастак.
Акрамя гэтага, дзяўчаты здабылі сярэбраны медаль у практыкаваннях з трыма мячамі і дзвюма
стужкамі. У індывідуальных спаборніцтвах Меліціна
Станюта сабрала камплект бронзавых узнагарод
— у практыкаваннях з мячом і стужкай, а таксама
ў шматбор'і. З такім добрым вынікам — 5 медалёў

Трактарыст КСУП «Навасёлкі», што ў Петрыкаўскім раёне,
перакуліўся разам з трактарам «К-700» у сіласную яму, дзе
апошні апынуўся дагары коламі. У прэс-службе Гомельскага
абласнога ўпраўлення МНС расказалі, што інцыдэнт адбыўся
на тэрыторыі малочнатаварнай фермы ў ноч з суботы на нядзелю. Пасля таго, як сельскагаспадарчую машыну паставілі
«на ногі», з дэфармаванай кабіны вызвалілі трактарыста, які
быў шпіталізаваны ў Петрыкаўскую бальніцу з папярэднім
дыягназам «шматлікія ўдары і алкагольнае ап'яненне».
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЗА ПАДРОБКУ —
КРЫМIНАЛЬНАЯ СПРАВА

БЕЛАРУСКІЯ ГРАЦЫІ
ПАРУШЫЛІ ГЕГЕМОНІЮ
РАСІЯНАК
такі буйны лік відавочна стаў вялікай нечаканасцю.
Па адной шайбе ў вароты жлобінцаў закінулі Павел
Развадоўскі, Аляксандр Семачкін, Дзяніс Далідовіч, Георгій Яскевіч, дубль — на рахунку Максіма
Слыша. Галоўны трэнер «Юнацтва» Міхаіл Захараў
так пракаментаваў перамогу сваіх падапечных у
першым Кубку Руслана Салея: «Нягледзячы на
лёгкі лік, матч атрымаўся зусім не простым. Перш
за ўсё, цяжка было маральна, бо гулялі з вельмі
прынцыповым сапернікам. Рады, што хлопцы выдатна стартавалі, — гэта і стала галоўным залогам
поспеху. Дзякуй хакеістам за тое, што адпрацавалі
«на нуль» і выдатна справіліся з рэалізацыяй».
4. Гандбольны клуб «Дынама» (Мінск) выйшаў у групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. У фінальным паядынку кваліфікацыі мінчане перайгралі
славацкі «Татран» — 29:27. Група для падапечных
Барыса Дзеніча падабралася вельмі сур'ёзная —
іспанская «Барселона», французскі «ПСЖ», македонскі «Вардар», швейцарскі «Вакер» і македонскі
«Металург».
5. Завяршыўся 22-і тур футбольнага чэмпіянату краіны, які канчаткова вызначыў склад фінальнай шасцёркі каманд. За бортам медальных
разборак засталася «Белшына». Бабруйчане не

ПРАРЫЎ НАФТАПРАВОДА
Позна вечарам 31 жнiўня каля вёскi Скiбiчы Драгiчынскага раёна адбыўся прарыў магiстральнага нафтаправода «Мазыр—Брэст» i разлiлася нафта. Было
ўстаноўлена, што невядомыя ажыццявiлi несанкцыянаваную ўрэзку трубаправода, якi залягае на глыбiнi. У вынiку нафта разлiлася на плошчы больш за
гектар.
Упраўленнем Следчага камiтэта па Брэсцкай вобласцi
заведзена крымiнальная справа. Асобы, якiя маюць дачыненне да пашкоджання нафтаправода прадпрыемства «Гомельтранснафта «Дружба», устанаўлiваюцца.
Прарыў лiквiдавалi сумесна работнiкi МНС i нафтаправода «Дружба». Перапампоўванне нафты адноўлена. Паводле
папярэднiх даных, вылiлася каля пяцi кубiчных метраў нафты. Удакладняецца памер матэрыяльнага ўрону, ацэньваюцца экалагiчныя страты.
Падобны прарыў у канцы 2010 года побач з трасай
Брэст—Камянец прывёў да ўзгарання нафты. Лiквiдаваць
пажар тады стала магчымым толькi пасля таго, як частка
нафты выгарала. Добра, што цяпер удалося папярэдзiць
узгаранне.
Святлана ЯСКЕВIЧ.

ГЭТА НЕ ГУМАНIТАРНАЯ IНТЭРВЕНЦЫЯ

 Спорт-тайм

У тыднёвым спартыўным аглядзе «Звязда»
распавядае пра «золата» беларускіх гімнастак, якое ўвойдзе ў гісторыю, поспех гандбалістаў мінскага «Дынама» і сенсацыйную
перамогу «Юнацтва» ў фінале Кубка Руслана
Салея.

РЭЙСЫ ПРЫПЫНЯЮЦЦА,
РЭЙСЫ АДКРЫВАЮЦЦА

З 11 верасня адкрываецца рух аў тобусаў дзяржаўнага прадпрыемства «Мінсктранс» (філіяла «Аўтобусны парк
№ 2») па маршруце Мінск — Масква. Рэйс будзе адпраўляцца з Мінска ад АВ «Цэнтральны» ў 20.30 па серадах
і чацвяргах, ад АВ «Маскоўскі» ў 21.00 (з Масквы ад АВ
«Шчолкаўскі» ў 20.30 па чацвяргах і пятніцах). Рэйсы будуць
выконваць аўтобусы маркі «МАЗ-152» (умяшчальнасць — 45
пасажырскіх месцаў).
Сяргей РАСОЛЬКА.

 У свеце

— зборная Беларусі заняла трэцяе
месца ў агульным заліку, саступіўшы камандам Расіі і Украіны.
2. Таксама неблагі «ўраджай»
на мінулым тыдні сабралі беларускія весляры. Так, на чэмпіянаце свету па грэблі
на байдарках і каноэ, які праходзіў у нямецкім
Дуйсбургу, беларускі тандэм байдарачнікаў —
Раман Петрушэнка і Вадзім Махнеў — заваяваў
«серабро» на дыстанцыі 500 метраў. Бронзавы
медаль здабыў і дуэт канаістаў Дзмітрыя Рабчанкі і Аляксандра Валчэцкага. Яшчэ адна «бронза»
на рахунку жаночай байдаркі-чацвёркі ў складзе
Маргарыты Цішкевіч, Надзеі Папок, Вольгі Худзенкі
і Марыны Літвінчук. З улікам яшчэ двух сярэбраных
медалёў, здабытых у першыя дні спаборніцтваў,
беларускія весляры выйгралі пяць камплектаў узнагарод. Акрамя гэтага, на чэмпіянаце свету па
акадэмічнай грэблі, што праходзіў у паўднёвакарэйскім Чунджу, парны экіпаж Кацярыны Карстэн і Юліі Бічык заваяваў бронзавы медаль.
3. Сенсацыйна завяршыўся Кубак краіны па
хакеі. У фінальным матчы мінскае «Юнацтва» разграміла жлобінскі «Металург» — 6:0. І калі саму
перамогу мінчан можна назваць заканамернай, то

Ужо ў верасні сёлета ў інтэрнэт-крамах, якія супрацоўнічаюць з банкам, з'явіцца магчымасць прымаць да аплаты
карткі Беларусбанка сістэмы Белкарт.
Сяргей КУРКАЧ.

З 1 верасня па 15 кастрычніка па суботах у сувязі з
правядзеннем работ па рэканструкцыі пагранічнага
пераходу «Прывалкі» прыпыняецца рух аўтобусаў
па міжнародным маршруце Мінск — Друскінінкай на
рэйсы, што адпраўляліся з Мінска ад аўтавакзала
«Цэнтральны» ў 00.20, з Друскінінкая — у 17.00.

ПАДЗЕІ

Сёлета словы ваеннай прысягi вымавiлi больш за 570 грама дзян Рэс пуб лi кi Бе ла русь,
якiя зрабiлi выбар на карысць
ваеннай прафесii. З iх 346 юнакоў будуць навучацца ў Ваеннай
акадэмii, 230 — на ваенных факультэтах грамадзянскiх ВНУ
краiны.
— Перш чым надзець курсанцкiя пагоны, сённяшнiя першакурснiкi прайшлi паглыблены
прафесiйна-псiхалагiчны адбор,
сур'ёзныя ўступныя выпрабаваннi i курс агульнавайсковай
падрыхтоўкi, у перыяд якой яны
засвоiлi асновы ваеннай навукi,
— зазначыў начальнiк Ваеннай
акадэмii генерал-маёр Сяргей
БОБРЫКАЎ.

НАВІНЫ

Урачыстая
цырымонiя прыняцця
ваеннай прысягi
адбылася
ў Ваеннай акадэмii.
Курсанты першых курсаў
ваеннай ВНУ, а таксама
ваенных факультэтаў
грамадзянскiх
вышэйшых навучальных
устаноў краiны
паклялiся быць вернымi
абаронцамi беларускага
народа
i сваёй Айчыны.

ФАКТЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Прэзідэнт выказаў меркаванне, што ў справе станаўлення асобы
трэба абапірацца на вельмі багатую спадчыну беларускага народа,
яго прынцыпы і ідэалы. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што на беларускай зямлі ёсць нямала слаўных мясцін і святынь, якія
дапамагаюць выхаванню дзяцей як патрыётаў і якія вучні абавязкова
павінны наведаць.
Кіраўнік дзяржавы выказаў перакананасць, што поспех у выхаванні можа быць дасягнуты толькі сумеснымі намаганнямі школы і сям'і.
Бацькі павінны ўплываць на дзяцей асабістым прыкладам, з малых
гадоў прывучаць іх працаваць, паважаць людзей, быць дастойнымі
грамадзянамі Беларусі.
Звяртаючыся да школьнікаў, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Першае верасня — гэта перш за ўсё ваша свята, якое адкрывае дзверы
ў Краіну ведаў, дзе вас чакаюць разгадкі тайнаў прыроды і гісторыі,
паходы і экскурсіі, спартыўныя старты і працоўныя справы. Я жадаю,
каб кожны школьны дзень прыносіў радасць адкрыццяў і хоць на крок
набліжаў вас да запаветнай мары».
Прэзідэнт пажадаў педагогам і бацькам поспехаў у важнай і адказнай справе выхавання дзяцей.
Аляксандр Лукашэнка таксама падзяліўся сваімі разважаннямі аб
працэсе станаўлення незалежнай беларускай дзяржавы, які павінен
стаць неабарачальным.
«Так склалася, што я другі дзень, учора і сёння, — у школе.
Стоячы перад дзецьмі, я ўглядаўся ў іх вочы, назіраў за бацькамі,
і мяне не пакідала вельмі важная думка, якой я хачу з вамі падзяліцца, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Кожнае пакаленне ў сваім
жыцці рабіла знакавыя ўчынкі, і адбываліся падзеі, якімі ганарыліся
не толькі гэта, але і наступныя пакаленні. Пакаленне да нас здзейсніла вялікі подзвіг — абараніла нашу краіну ад «карычневай чумы»,
атрымаўшы перамогу ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Пакаленне
да таго ганарылася тым, што звергнула ненавісны рэжым царызму
і ўстанавіла ў гісторыі новую грамадскую фармацыю».
Праўда, цяпер, як заўважыў Аляксандр Лукашэнка, некаторыя
пераглядаюць тыя падзеі. «Не выключана, што і нас з вамі будуць
пераглядаць і пераварочваць — такі ўжо ўклад жыцця», — выказаў
меркаванне Прэзідэнт.
Разважаючы аб тым, што такога зрабіла цяперашняе пакаленне,
чым можна было б ганарыцца, кіраўнік дзяржавы адзначыў: «Мы
стварылі першую дзяржаву ў гісторыі нашай краіны, нашага народа, мы стварылі фундамент гэтай дзяржавы. І я лічу, што мы зрабілі
яшчэ не ўсё».
На думку Прэзідэнта, «трэба, можа, адмаўляючы ў чымсьці сабе,
абавязкова зрабіць неабарачальным працэс станаўлення незалежнай беларускай дзяржавы».
«Мы не можам больш дазволіць, каб не толькі мы, але і нашы
дзеці жылі не на сваёй зямлі, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. —
Мы павінны зрабіць усё, каб на гэтым кавалку беларускай зямлі
назаўсёды ўсталявалася і ўмацавалася наша беларуская дзяржава.
Чаго б гэта ні каштавала, мы павінны гэта зрабіць. Мы не павінны
больш дазволіць, каб нашы дзеці былі «парабкамі» або наёмнымі.
Мы павінны зрабіць усё, каб нашы дзеці ганарыліся намі, нашым
подзвігам, які прывёў да таго, што мы стварылі сваю дзяржаву на
сваёй зямлі».
«Я як Прэзідэнт зраблю ўсё, каб мабілізаваць грамадства на
выкананне гэтай святой задачы — зрабіць працэс будаўніцтва нашай дзяржаўнасці, нашай дзяржавы неабарачальным», — запэўніў
Аляксандр Лукашэнка.
У ходзе наведвання новай сталічнай школы кіраўніку дзяржавы
далажылі аб гатоўнасці ўсёй сістэмы адукацыі Мінска да навучальнага года, а таксама аб тым, што колькасць першакласнікаў паступова павялічваецца.
Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся пытаннямі ўдасканалення сістэмы аплаты працы педагогаў. «Галоўнае, каб мы далі магчымасць
маладым настаўнікам зарабіць. Гэта важны момант», — лічыць
Прэзідэнт.
Як праінфармавалі Аляксандра Лукашэнку, з гэтага навучальнага
года на базе 11 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі Мінска будзе
ажыццёўлены рэгіянальны праект для фарміравання і стымулявання самаадукацыйнай дзейнасці сродкамі інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій «Электронная школа». Так, з выкарыстаннем
індывідуальных смарт-картак будуць арганізаваны праход кожнага
вучня і супрацоўніка ў памяшканне школы, а таксама ўлік спазненняў
і пропускаў, рабочага часу, доступ да электронных сэрвісаў і рэсурсаў установы адукацыі. Праектам таксама прадугледжана вядзенне электронных журнала і дзённіка, якія поўнасцю забяспечваюць
аператыўнае прадастаўленне інфармацыі аб бягучай паспяховасці
вучняў.
У час прэзентацыі праекта «Электронная школа» Прэзідэнту паказалі, як будуць выкарыстоўвацца гэтыя новаўвядзенні ў СШ № 51.
Кіраўнік дзяржавы таксама азнаёміўся з матэрыяльна-тэхнічнай
базай навучальнай установы, умовамі для навучання і выхавання
школьнікаў. Аляксандра Лукашэнку праінфармавалі, як будуць забяспечвацца факультатыўныя заняткі і развівацца творчыя, спартыўныя
здольнасці дзяцей. Кіраўнік дзяржавы наведаў школьныя класы, а
таксама спартыўную і трэнажорную залы, дзе паразмаўляў з юнымі
баскетбалістамі і сфатаграфаваўся з імі.
Ад Прэзідэнта ў дар школе перададзены камплекты спартыўнай
формы і баскетбольныя мячы.
Па выніках наведвання школы Аляксандр Лукашэнка пакінуў запіс
у Кнізе ганаровых гасцей.

ГРОШЫ СІСТЭМЫ БЕЛКАРТ
ЗАПРАЦУЮЦЬ
І Ў ГЛАБАЛЬНАЙ СЕТЦЫ

 Вайсковыя рытуалы

НАВІНЫ

«...БОЛЬШ ШЫРОКА
ЎКАРАНЯЦЬ СУЧАСНЫЯ
СРОДКІ НАВУЧАННЯ»
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НАДЗЁННАЕ

Усе гэтыя вырабы абмежаваны да перасоўвання за мяжу.
Пасля таго, як транспартны сродак перасёк лінію завяршэння
мытнага афармлення, машыну дагледзелі і канфіскавалі тавар, які незаконна перамяшчаўся. У дзеяннях мазыраніна, які
зрабіў спробу незаконна перавезці за мяжу боепрыпасы, выяўлены прыкметы злачынства, прадугледжанага артыкулам
аб кантрабандзе Крымінальнага кодэкса РБ. Вырашаецца
пытанне аб распачынанні крымінальнай справы, паведамілі
ў прэс-службе Гомельскай мытні.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Дэпутаты Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь выказваюць глыбокiя спачуваннi дэпутату,
члену Пастаяннай камiсii Палаты прадстаўнiкоў па аграрнай
палiтыцы Бойку Анатолю Сцяпанавiчу ў сувязi з напаткаўшым
яго вялiкiм горам — смерцю МАЦI.

