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ПЕ ХАМ 
ПА ЎРА ЖАН НІ

Якія та ям ні цы ха ва юць 
бе ла рус кія экас цеж кі?

За мя жой на род без ва ган няў ад маў ля ец ца ад вод пус ку аll 

іnсlusіvе (англ. «усё ўклю ча на») дзе ля яд нан ня з не кра ну-

тай пры ро дай. Стом ле ныя ад га рад ско га кам фор ту лю дзі 

едуць ту ды, дзе мож на па на зі раць за рэд кі мі ві да мі пту шак 

і жы вёл, удых нуць во дар ляс ных пер ша цве таў, прай сці ся 

па мяк кім мо ху і глыт нуць кры ніч най ва ды. Бе ла ру сам у 

гэ тым пла не па шан ца ва ла: у які ра ён ні па едзь — зной дзеш 

як мі ні мум ланд шафт ны за каз нік, а ў леп шым вы пад ку і 

цэ лы на цы я наль ны парк. Ча му пра гул кі па экас цеж ках — 

той са мы від ту рыз му, які па ды дзе ўсім, раз бі ра ла ся ка-

рэс пан дэнт «Звяз ды».

Спы тай лю бо га бе ла ру са, чым сла віц ца на ша кра і на, дык ён 
аба вяз ко ва ад ка жа: «Лясамі ды ба ло тамі». Маг чы ма, пры га дае 
Бе ла веж скую і На лі боц кую пу шчы, на ват ка лі сам там ні ко лі не 
быў (а та кіх, на жаль, ха пае). За тое га вор ку пра мар скія бе ра гі 
Тур цыі ці Егіп та ў нас кож ны дру гі пад тры мае. Сум на. У та кія мо-
ман ты пры гад ва юц ца рад кі Паэ та пра род ную кра і ну:

Я ска ля сіў і зме раў пеш кі

Твае пра сто ры ўдоўж і ўшыр —

І ўсе шля хі, да ро гі, сцеж кі

Па кры жа ва лі ся ў ду шы.

Хо чац ца за чы таць гэ ты верш уго лас і па клі каць бе ла ру саў шу-
каць тыя са мыя шля хі-да ро гі, каб яны і ў на шых ду шах па кры жа ва-
лі ся. Тым больш што экас це жак у нас ця пер на лю бы 
густ — трэ ба толь кі абраць най больш пры дат ную.
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• Упер шы ню ў гіс то рыі 

на ву коў цы апуб лі ка ва лі 

вы яву чор най дзі ры, якая 

бы ла зроб ле на сет кай 

ра дыё тэ ле ско паў Event 

Horіzon Telescope.

• Ін фля цыя ў Бе ла ру сі 
ў са ка ві ку скла ла 0,4 %.

• Два ро ба ты за ва ныя 

са ма зва лы Бе лАЗ пра-

хо дзяць вы пра ба ван ні 

ў Ха ка сіі.

• З но ва га на ву чаль на-
га го да ў Бе ла ру сі пла ну-
ец ца па чаць пад рых тоў ку 
кры зіс ных псі хо ла гаў для 
ўста ноў аду ка цыі.

• У Брэс це 13 кра са-

ві ка прой дзе агуль на-

гарад ская эка ла гіч ная 

ак цыя.

КОРАТКА

Кан стан цін ШУЛЬ ГАН, 

мі ністр су вя зі 

і ін фар ма ты за цыі:

«Ка лі га ва рыць 
пра пла ны па раз віц ці 
5G у Бе ла ру сі, то тут 
па ві нен быць ра зум ны 
ба ланс па між вы дат ка мі 
і эфек там. До след ныя 
зо ны ўжо ство ра ны, 
пра пра цоў ва юц ца 
ўсе ню ан сы, усе ас пек ты 
тэх на ло гіі 5G. 
Вы ву ча ем, якое 
пры мя нен не 
тэх на ла гіч ныя на він кі 
зной дуць у лю бой 
з га лін, на коль кі гэ та 
бу дзе эфек тыў на. 
Ка лі ра ней мы ўка ра ня лі 
тэх на ло гіі со та вай 
су вя зі з ад ста ван нем 
ад су свет ных 
лі да раў і та ды бы ло 
ў ка го пе ра няць 
во пыт, то ця пер ідзём 
у на гу з ча сам. 
А гэ та на клад вае свой 
ад бі так».
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На тал ля ГА ДУН у за ле му зея.

А вы ведалі?А вы ведалі?

Амар ты за цый нае крэс ла, 
спе цы фіч ная ежа 
і ад чу ван не па лё ту

У Та ма шоў цы Брэсц ка га ра ё на пра цуе У Та ма шоў цы Брэсц ка га ра ё на пра цуе 
адзі ны ў кра і не му зей кас ма на ўты кіадзі ны ў кра і не му зей кас ма на ўты кі
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Ма дэ лі, на под ыум!Ма дэ лі, на под ыум!

Адзі ны ў Круг лян скім ра ё не на род ны май стар Бела ру-
сі па ткац тве па ясоў, бі се рап ля цен ні і вы шыў цы Ла рыса 
ЛЯМ ЦА ВА (на фо та зле ва) пад рых та ва ла са праўд ную 
ка лек цыю тэкс тыль ных ля лек, адзе тых у бе ла рус кія 
строі, іх май стры ха па каз вае на роз ных свя тах і фес-

ты ва лях. А яшчэ вы стаў ляе на ўсе агуль ны агляд у фае 
мяс цо ва га До ма куль ту ры. Час та зла дзіць ад мыс ло вую 
экс па зі цыю круг лян скай «ку цюр'е» да па ма гае яе сяб роў-
ка, ка ле га-май стры ха і ды рэк тар До ма ра мёст ваў На тал-
ля АНІ КО ВІЧ.


