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IВАН ШАМЯКІН 
ПАКУТУЕ 
АД БЯССОННІЦЫ...

МАСТАК 
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У МІНСКУ 12

11

• Бе ла рус кія вы твор цы 

прад ста ві лі пра дук цыю 

на вы стаў ках у Егіп це і 

ААЭ.

• Па мёр экс-мэр Масквы 

Юрый Луж коў, які ўзна-

чаль ваў ра сій скую ста лі цу 

з 1992 да 2010 го да. Спа-

чу ван ні род ным і бліз кім 

ня бож чы ка вы ка заў Прэ-

зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

• ЕС укла дзе больш 

за 5 мільёнаў еў ра ў раз-

віц цё пунк таў про пус ку 

«Бруз гі» і «Бе рас та ві ца».

• X Мін скі між на род ны 

Ка ляд ны опер ны фо рум 

прой дзе 12—18 снеж ня.

• Усе мі ні-па лі го ны ад-

хо даў у Бе ла ру сі па він ны 

быць рэ куль ты ва ва ныя 

не паз ней за 2023 год.

КОРАТКА

Аляк сандр СУБ ОЦІН, 

член Ка ле гіі (мі ністр) 

па пра мыс ло вас ці і АПК 

Еў ра зій скай эка на міч най 

ка мі сіі:

«У 2020 го дзе 
прад стаў нік Бе ла ру сі 
ўзна ча ліць Ка ле гію ЕЭК. 
Кра і на так са ма бу дзе 
стар шын ства ваць у 
роз ных ор га нах ЕА ЭС. 
Асноў ная за да ча 
стар шын ства Бе ла ру сі — 
вы ка наць усё, што 
за пі са на ў Да га во ры 
аб ЕА ЭС, і тое, што 
за кла дзе на ў стра тэ гіі 
еў ра зій скай ін тэ гра цыі. 
Гэ та ча ты ры асноў ныя 
сва бо ды: пе ра мя шчэн ня 
та ва раў, па слуг, ка пі та лу 
і ра бо чай сі лы. Ад Бе ла ру сі 
ча ка юць пра ры ву. Та му 
што ў Бе ла ру сі та кая 
аў ра — пе ра да вой кра і ны, 
якая заў сё ды спра буе 
па леп шыць на ват тое, 
што ўжо доб ра пра цуе».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2020 года.
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Са цСа цы яль ны пра екты яль ны пра ект

«ШаноVныя гіс то рыі»: 
пе ра адо ле ем адзі но ту 

ра зам
Як у Го ме лі вы ра шы лі ін тэ гра ваць лю дзей 

ста ла га ве ку ў со цы ум
74-га до вая Ні на Сяр ге еў на лі чыць, што бы ва юць вы пад кі, ка лі по-
бач муж або сям'я сы на, а ты ра зу ме еш, што по гля ды ў іх ін шыя 
і што ты не па спя ва еш за змя нен нем жыц ця. «Ма ла ка му ці ка вая 
мая гіс то рыя, тое, што я пе ра жы ла і ба чы ла. І так у мно гіх ма іх 
ад на год каў», — гор ка пры зна ец ца жан чы на. Яна і мае ра цыю, 
і не мае яе ад на ча со ва. Са праў ды, мно гія па жы лыя лю дзі, на жаль, 
ад чу ва юць ся бе не ці ка вы мі і ні ко му не па трэб ны мі. Але тое, што 
гіс то рыі іх жыц цяў ні ў ко га не вы клі ка юць ці ка вас ці, — у гэ тым 
яны вель мі па мы ля юц ца. І са цы яль ны пра ект ТЦСАН Цэнт раль нага 
ра ё на Го ме ля «ШаноVныя» — яшчэ ад но па цвяр джэн не та му.

Так, адзі но та — гэ та сур' ёз нае вы пра ба ван не. «Ад ной цяж ка жыць, — 
ка жа 73-га до вая Лю боў Аляк санд раў на з Го ме ля. — Баць ка і ма ці па-
мер лі. Муж па мёр. Дзя цей не бы ло. Ця пер усё маё іс на ван не зда ец ца 
бес сэн соў ным і не ці ка вым. Жы ву ад на, рэд ка маю зно сі ны з су се дзя мі. 

Да па ма гае са цы яль ны ра бот нік...» «Адзі но та — ка лі му жа і дзя цей па ха-

ва ла, — паў та рае за ёй 79-га до вая Ма рыя Паў лаў на. — Усё жыц цё бы ло 

шчас це, а ця пер ня ма. За ста ец ца толь кі аль бом гля дзець, 

фо та карт кі пе ра бі раць...»

Свя точ наеСвя точ нае

КА ЛІ ЗА ПА ЛІ ЛА СЯ 
ЗОР КА...

Ад ноль ка ва важ нае для дзя цей і да рос лых ме ра пры ем ства стар та-

ва ла ў На цы я наль ным цэнт ры мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі 

ў Мін ску. Па тра ды цыі ў гэ ты ж дзень ад кры ла ся ХХІ ІІ Рэс пуб лі кан-

ская вы стаў ка дэ ка ра тыў на-пры клад ной твор час ці 

«Ка ляд ная зор ка».

У кра і не 
па ча ла ся 

даб ра чын ная 
на ва год няя 

ак цыя 
«На шы дзе ці»
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Ста лым чы та чам «Звяз ды» дзі ця чы ўзор ны фальк лор ны гурт «Ка лы хан ка» прад стаў ляць не трэ ба: па-пер шае, на ста рон ках на ша га вы дан ня 

гэ ты ка лек тыў не ад ной чы быў ге ро ем фо та рэ парт ажаў, фо та за ма лё вак, ар ты ку лаў і ін тэр в'ю, па-дру гое, на пра ця гу не каль кіх апош ніх га доў, 

ме на ві та ў 2010-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м і 2018-м, га зе та дру ка ва ла ка лен да ры з фа та гра фі я мі ўдзель ні каў гэ та га гур та. Сё ле та «Ка лы хан цы» 

спаў ня ец ца трыц цаць га доў, і звяз доў цы, вя до ма, не мо гуць та кую па дзею па кі нуць без ува гі. Тым больш што за час ста лен ня ка лек ты ва ў на-

шым ар хі ве на збі ра ла ся са праўд нае фо та дасье пра ма лень кіх ар тыс таў, і не па ка заць чы та чу хоць ка ліў ца з гэ та га вя лі ка га збо ру мы прос та не 

мо жам. Та му гос цем тры нац ца тай ста рон кі гэ тым ра зам бу дзе ме на ві та ка лек тыў з па сёл ка Мі ха на ві чы Мінск ага ра ё на і яго ства-

раль ні ца і ня змен ны кі раў нік Ла ры са РЫЖ КО ВА. СТАР. 13

«КА ЛЫ ХАН КА» — БЯС КОН ЦАЯ «КА ЛЫ ХАН КА» — БЯС КОН ЦАЯ 
РА ДАСЦЬ!РА ДАСЦЬ!
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