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За Бе ла русь!

Ванд роў ка аў та лэдзі
Го лас у пад трым ку мі ра і ста біль нас ці пра гу чаў на 

гэ ты раз у Глус ку, што на Ма гі лёў шчы не. Ка ло на ма-

шын, упры го жа ных дзяр жаў ны мі сця га мі, пра еха ла па 

цэнт раль най ву лі цы імя Кі ра ва і на кі ра ва ла ся ў вёс ку 

Га ра док, дзе аў та ама тар кі пры ня лі ўдзел у ма леб не 

аб да ра ван ні мі ру і даб ра бы ту бе ла рус ка му на ро ду. 

Богаслу жэн не ад бы ло ся ў най ста рэй шым хра ме ра ё на 

ў го нар Свя тых Казь мы і Дзям' я на.

— На шы жан чы ны вы сту пі лі за мір ныя ад но сі ны, — ка жа 

на чаль нік ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра-

вах мо ла дзі Глус ка га рай вы кан ка ма Але на СА МУЙ ЛІК. — 

Усё трэ ба вы ра шаць мір ным шля хам, якіх бы по гля даў лю дзі ні 

пры трым лі ва лі ся. Кан флік ты ні да чо га доб ра га не пры вод зяць. 

Жан чы ны як ма ці, як ахоў ні цы сям'і і спа кою вель мі пе ра жы ва-

юць за дзя цей, за сі ту а цыю ў кра і не. Хо чац ца мі ру і спа кою.

У Крас на пол лі пад наз вай «За Бе ла русь!» прай шло ўра чыс-

тае па свя чэн не ў пі я не ры. Па дзея ад бы ла ся на алеі Сла вы ў 

цэнт ры го ра да. З за клі кам лю біць і бе раг чы сваю Ра дзі му да 

пад лет каў звяр ну лі ся прад стаў ні кі ра ён най ула ды, БРСМ, ін-

шых гра мад скіх ар га ні за цый.

— Гэ та ад но з ме ра пры ем стваў, якія пра хо дзяць у рам ках 

свят ка ван ня 30-год дзя рэс пуб лі кан скай пі я нер скай ар га ні за-

цыі, — ад зна чы ла стар шы ін спек тар ад дзе ла ідэа ла гіч най 

ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Крас на поль ска га 

рай вы кан ка ма Свят ла на ПЕТ РА ЧЭН КА. — Ак цэнт быў зроб-

ле ны на бе ла рус кай сім во лі цы, ура чыс тым уня сен ні і вы ня сен ні 

дзяр жаў на га сця га, гу чан ні гім на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Анонс

Ад апош ня га ца ра Бал га рыі 
да пер ша га 

прэм' ер-мі ніст ра Сла ва кіі
Сён ня, 15 ве рас ня, а 15-й 

га дзі не ў кні гар ні «Ака-

дэмк ні га», што мес ціц ца 

ў Мін ску па пра спек це Не-

за леж нас ці, 72, прой дзе 

прэ зен та цыя кні гі вя до май 

жур на ліст кі-між на род ні цы 

Ін эсы ПЛЕС КА ЧЭЎ СКАЙ 

«Без жа лез на га за на ве-

су».

Збор нік з 70 гу та рак, якія 

аб' яд на ныя ад ной вок лад кай, 

ураж вае тым аб ся гам су раз-

моў цаў, ін тэр в'ю з які мі спа-

да ры ні Ін эсе ўда ло ся пад рых-

та ваць. Апош ні цар Бал га рыі Сі ме он ІІ, апош ні Ге не раль ны 

сак ра тар ЦК САПГ Эгон Крэнц, пер шы прэм' ер-мі ністр не за-

леж най Сла ва кіі Ула дзі мір Меч' яр, адзін з най буй ней шых маг-

на таў Ру мы ніі Фла ры ян Та пе ша, су свет на вя до мы кі на рэ жы сёр 

Кшыш таф За ну сі, са ліст вен гер скай опе ры «Аме га» Янош 

Ка бо ра і мно гія ін шыя ці ка выя асо бы, лю дзі, да чы іх мер ка-

ван няў, ду мак у све це пры слу хоў ва юц ца.

У кож на га, хто на ве да ец ца на прэ зен та цыю, бу дзе маг чы-

масць на быць кні гу і атры маць аў то граф у аў та ра. А га лоў-

нае — па слу хаць, як ра бі лі ся, як рых та ва лі ся, як пра хо дзі лі 

ін тэр в'ю. Не су мнен на, раз мо ва ва кол кні гі, су стрэ ча з жур-

на ліст кай-між на род ні цай бу дзе ка рыс ная для мо ла дзі, якая 

вы бі рае пра фе сію, шу кае ся бе ў жыц ці.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Шмат лі кія гос ці, асаб лі ва тыя, 

хто даў на ва та не быў тут, здзіў-

ля лі ся та му, як рас квіт неў па-

сё лак, па пры га жэ лі ву лі цы і 

за вул кі, па мя ня лі ся ага ро джы, 

фа са ды бу дын каў. Да даць сю-

ды пры га жосць ганд лё вых і вы-

ста вач ных па віль ё наў, мност ва 

са ма дзей ных ар тыс таў у стра-

ка тых кас цю мах, му зы ку, пес ні 

ды сот ні свя точ на апра ну тых 

лю дзей... «Та ко га фэс ту Дзі він 

дак лад на не ве даў апош нія га-

доў пяць дзя сят», — ска за ла ста-

рас та вёс кі Ні на КЛАЧ КОВІЧ.

(Заканчэнне на 7-й стар.)

Па міль ё не руб лёў 

на бу даў ніц тва но вай 

шко лы, ча ты рох спорт-

пля цо вак і рэ кан струк-

цыю баль ні цы. Гра шо-

выя сер ты фі ка ты на 

раз віц цё са цы яль най 

інф ра струк ту ры ў па-

да ру нак да свай го Дня 

на ра джэн ня атры маў 

Го мель.

Го рад над Со жам ад зна-

чыў 878 га доў з мо ман ту 

за сна ван ня. Дзень го ра да 

быў рас па ча ты кан цэр там 

«З днём на ра джэн ня, лю бі мы Го мель!», які прай шоў у цэнт раль ным пар ку на на бя рэж-

най. Га мяль чан па він ша ва лі стар шы ня абл вы кан ка ма Ге надзь СА ЛА ВЕЙ і стар шы ня 

гар вы кан ка ма Пётр КІ РЫ ЧЭН КА.

(Заканчэнне на 7-й стар.)

ГРО ШЫ — 
НА РАЗ ВІЦ ЦЁ!З ХЛЕ БАМ І ПЕС НЯЙ

У ста ра жыт ным мяс тэч ку Дзі він Коб рын ска га ра ё на 
аг ра рыі Брэст чы ны ад свят ка ва лі Да жын кі

Куль мі на цы яй ту рыс-

тыч на га ма ла дзёж на га 

турс лё та на Гро дзен-

шчы не ста ла су стрэ ча 

яго ўдзель ні каў са стар-

шы нёй абл вы кан ка ма 

Ула дзі мі рам КА РА НІКАМ. 

«Ад кры ты дыя лог» вы-

клі каў жы вы ін та рэс у 

прад стаў ні коў ма ла до га 

па ка лен ня. А га лоў нае, 

дзяў ча ты і хлоп цы маг-

лі за даць пы тан ні, якія іх 

хва лю юць, вы ка заць ідэі 

і пра па но вы, па чуць кан-

струк тыў ныя ад ка зы.

— У кож на га са сту дэнц тва за ста-

ло ся ўяў лен не, што гэ та са мы леп шы 

фар мат для гу тар кі, ка лі ёсць яд нан-

не, ёсць маг чы масць за даць пы тан ні, 

якія больш за ўсё хва лю юць. Су час-

ная мо ладзь гэ ты фар мат ра зу мее 

лепш. Трэ ба ўліч ваць, што гэ та бу ду-

чае кра і ны, не аб ход на раз маў ляць і 

на гэ тай мо ве так са ма, каб ад ка заць 

на іх пы тан ні і, маг чы ма, акрэс ліць 

ней кія ары ен ці ры, — ад зна чыў кі раў-

нік рэ гі ё на.

Між тым тэ ма ты ка пы тан няў бы-

ла са мая раз на стай ная. Прад стаў ні кі 

ма ла дзёж на га ак ты ву воб лас ці за да-

лі пы тан ні, якія не толь кі да ты чы ліся 

ак ту аль ных праб лем гра мад ства, але 

і ме лі ха рак тар пра па ноў. На прык-

лад, пра гу ча ла ідэя ар га ні за ваць 

кон кур сы леп шых па пра фе сіі ся род 

мо ла дзі. Ула дзі мір Ка ра нік па абя цаў 

аб ме рка ваць гэ тую тэ му з прад стаў-

ні ка мі га лі но вых праф са юзаў, дзе та-

кіх кон кур саў яшчэ ня ма. Маг чы ма, 

аг ра фэст для ма ла дых ра бот ні каў 

АПК бу дзе ар га ні за ва ны ўжо пад час 

на ступ ных Да жы нак.

Па ці ка ві лі ся ма ла дыя ак ты віс-

ты і раз віц цём ту рыс тыч най га лі-

ны. Мно гія ка рыс та юц ца «Кар тай 

гос ця», дзе пра ду гле джа ны зніж кі. 

А вось набыць рэ аль ную кар ту па-

куль скла да на, у го ра дзе ўся го не-

каль кі мес цаў, дзе яна пра да ец ца. 

Ад сюль пы тан не: ча му не пра да ваць 

кар ту на вак за лах, аэ ра пор тах, ганд-

лё вых цэнт рах? Гу бер на тар па ве да-

міў, што та кіх пунктаў про да жу бу дзе 

больш, бо Брэст і Грод на час цей за 

ін шых су стра ка юц ца з бяз ві за вы мі і 

не ар га ні за ва ны мі ту рыс та мі, для якіх 

гэ та кар та най больш ці ка вая, та му 

праб ле ма бу дзе вы ра шац ца.

У пра цяг тэ мы пра гу ча ла пы тан не 

пра ту рыс тыч ны ла га тып, які быў за-

цвер джа ны ў вы ні ку ле таш ня га кон-

кур са, але па куль ма ла вы ка рыс тоў-

ва ец ца. Мо ладзь пра па на ва ла больш 

шы ро ка прад ста віць ла га тып, у тым 

лі ку на між на род ных ме ра пры ем-

ствах.

Гу бер на тар па га дзіў ся, што да па-

пу ля ры за цыі ла га ты па вар та да лу-

чыц ца ма ло му і ся рэд ня му біз не су. 

А ўво гу ле гэ та сі ту а цыя вы ра шыц ца 

са ма са бой, ка лі па вя лі чыц ца па ток 

ту рыс таў.

Не абый шлі ўдзель ні кі су стрэ чы 

і вост рыя праб ле мы гра мад ска га 

жыц ця. У пры ват нас ці, як аба ра-

ніць мо ладзь ад фэй каў у ін тэр нэ це, 

а так са ма ад на пад каў на са юз ную 

мо ладзь у тэ ле грам-ка-

на лах. Ула дзі мір Ка ра-

нік згод ны з тым, што 

на сён няш ні дзень гэ та 

сур'ёз ная праб ле ма, бо 

ёсць ін тэр нэт-ка на лы, 

дзе не маг чы ма вес ці ней-

кую дыс ку сію. Та му вар-

та кан ку ры ра ваць з та кой 

ін фар ма цы яй, ства раць 

свае кры ні цы, а на ві ны 

да ваць крэ а тыў ныя. На-

прык лад, праз ці ка выя 

ме ра пры ем ствы, якія ад-

люст роў ва юць сён няш-

няе рэ аль нае жыц цё.

Што да ты чыцца на-

пад каў на БРСМ, гэ та ад бы ва ец ца 

та му, што ў ар га ні за цыі ёсць аў та ры-

тэт, та му яе кам пра ме ту юць. Тыя, хто 

гэ та ро біць, не імк нуц ца да праў ды, 

лі чыць Ула дзі мір Ка ра нік, у іх ёсць 

эма цы я наль ны па сыл дыс крэ ды та-

ваць. А ро зу мам пе ра біць эмо цыі не-

маг чы ма. Важ на не рэ ага ваць, іг на-

ра ваць і ра біць да лей сваю спра ву.

Ад но з пы тан няў у ад кры та га мік-

ра фо на да ты чы лася та го, як мя ня-

юц ца на се ле ныя пунк ты ў рам ках Го-

да ма лой ра дзі мы і што яшчэ бу дзе 

зроб ле на ў гэ тым кі рун ку. Ма ла дыя 

ўдзель ні кі су стрэ чы да ве да лі ся, што 

ў воб лас ці вя дзец ца сур'ёз нае бу-

даў ніц тва аб' ек таў са цы яль най інф-

ра струк ту ры. У пры ват нас ці, го рад 

атам шчы каў Аст ра вец цал кам змя ніў 

аб ліч ча, тут вы рас но вы на се ле ны 

пункт з су час ны мі аб' ек та мі. Бу ду юц-

ца ба сей ны, шко лы, дзі ця чыя сад кі, 

кар пу сы ра ён ных баль ніц, ан ка дыс-

пан сер. У кра і не вя дзец ца рэа лі за-

цыя пра ек та «вёс кі бу ду ча га», дзе 

знач ную ро лю ады гры вае дзяр жаў-

на-пры ват нае парт нёр ства.

Пра гу ча ла доб рая на ві на для ама-

та раў скейт бор дын гу, ро ле раў і ве ла-
тры я ліс таў. Як па ве да міў Ула дзі мір 
Ка ра нік, ад пра цоў ва юц ца ва ры ян ты 
па ства рэн ні ў Грод не та кой пля цоў-
кі, пры чым гэ та бу дзе не ад на ла-
ка цыя, а цэ лы комп лекс, дзе бу дуць 

і ска ладром, і скейт-парк, і вар каўт, 

і на ват ка фэ. Да рэ чы, ня даў на скейт-

парк з'я віў ся ў Лі дзе.

На пры кан цы су стрэ чы Ула дзі мір 

Ка ра нік за ўва жыў, што мо ладзь па-

він на быць ак тыў най, ра біць кан крэт-

ныя пра па но вы на конт та го, што трэ-

ба змя ніць, каб доб рыя іні цы я ты вы 

хут чэй ука ра ніць у жыц цё. Усё гэ та 

бу дзе ад люст ра ва на ў нар ма тыў на-

пра ва вых ак тах, якія рых ту юц ца ў 

дзяр жа ве.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 

Бліз кая ўла да

СТА СУН КІ Ў ФАР МА ЦЕ 
«БЕЗ ГАЛЬ ШТУ КАЎ»

Аб чым іш ла раз мо ва кі раў ні ка Гро дзен ска га рэ гі ё на і мо ла дзі ка ля ту рыс тыч на га вог ні шча

 У тэ му

Ме ра пры ем ствы «За Бе ла русь!» пра хо дзяць 
у на се ле ных пунк тах воб лас ці

Чле ны пяр віч най праф са юз най ар га ні за цыі Во ра наў ска га рай вы кан-

кама здзейс ні лі пя ты ве ла пра бег па марш ру це Во ран ва — Тра ке лі. А вось 

у Шчу чы не ма ла дзёж ны ве ла пра бег прай шоў пад дэ ві зам «Я вы рас тут, 

і край мне гэ ты да ра гі». Марш рут пра ля гаў праз зна ка выя гіс та рыч ныя мяс-

ці ны ра ё на. Так са ма ўдзель ні кі ве ла пра бе га су стрэ лі ся са спе цы я ліс та мі 

прад пры ем ства «Прай мілк», ве тэ ра на мі ўзбро е ных сіл, пе да го га мі До ма 

твор час ці. Мі ні-кан цэрт «За лю бі мую Бе ла русь» прай шоў у аг ра га рад ку 

Алек шы цы Бе рас та віц ка га ра ё на. Пра гра му пад рых та ваў ра ён ны цэнтр 

куль ту ры і на род най твор час ці, а пе рад гле да ча мі вы сту піў ан самбль «Бе-

рас та віц кія му зы кі» і ўдзель ні кі ама тар скай твор час ці ра ё на.

Фо та Бел ТА.

Фо та Ган ны ПА ШЧАН КІ.
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Свя та ў ха ту


