
Ва да схо ві шча Драз ды даў но ста ла ўлю бё ным мес цам ад па-

чын ку ты сяч лю дзей. Бліз касць да га рад скіх ма гіст ра ляў, 

вя лі кія жы лыя ра ё ны на ад лег лас ці па ры-трой кі кі ла мет раў 

і зві ліс тая бе ра га вая лі нія — што яшчэ трэ ба для ма са ва га 

па лом ніц тва ў спя ко ту, якая вось ужо амаль ме сяц не ад-

пус кае Мінск? Але, на жаль, дзе ад па чы валь ні кі — там і 

па ру шэн ні.

— Пад на шым кант ро лем зна хо дзіц ца шэсць пля жаў, — ка жа 

на чаль нік вы ра та валь най стан цыі «Драз ды» Анд рэй МА РОЗ. — 

На кож ным з іх у спя кот ныя дні ад па чы вае па ты ся чы ча ла век ад на-

ча со ва, а то і бо лей. Лі чы це, агу лам атрым лі ва ец ца на сель ніц тва 

не вя лі ка га рай цэнт ра. На вы хад ных тут ча го толь кі ня ма — ма са вае 

рас піц цё на по яў з гра ду са мі, за плыў за па пе рад жаль ныя буй кі, ка-

ры стан не на дзі ма ны мі мат ра ца мі... З апош ні мі ча самі да хо дзіць да 

анек до та. Мы не ад ной чы «зды ма лі» з ся рэ дзі ны аква то рыі ад на го 

і та го ж па ру шаль ні ка. Ён клаў ся на мат рац і прос та ад да ваў ся на 

во лю ця чэн ня. Коль кі мы ні га ва ры лі, што мат рац не пла валь ны сро-

дак, што ён мо жа лёг ка пе ра ку ліц ца, а ча ла век пой дзе 

пад ва ду, — да яго не да хо дзі ла.
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ЗША ўвя лі но выя жорст кія санк цыі су праць Іра на
Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп 

за явіў аб увя дзен ні но вых жорст-

кіх санк цый у да чы нен ні да Іра на, 

у тым лі ку су праць аса біс тай кан-

цы ля рыі ду хоў на га лі да ра кра і ны 

ая та лы Алі Ха ме неі. Як ад зна чыў 

прэ зі дэнт, да дат ко выя санк цыі, 

у вы ні ку якіх бу дуць за ма ро жа ны за меж ныя іран скія ак ты вы на 

міль яр ды до ла раў, ста нуць аме ры кан скім ад ка зам на зні шчэн не 

Іра нам аме ры кан ска га бес пі лот ні ка і ін шыя ва ро жыя ак цыі. Ад нак, 

па сло вах Трам па, санк цыі бы лі б уве дзе ны ў лю бым вы пад ку, 

на ват ка лі б ін цы дэн ту з бес пі лот ні кам не зда ры ла ся. Як за ўва-

жыў аме ры кан скі лі дар, ціск на Іран бу дзе ўзрас таць з мэ тай пе-

ра шко дзіць яму зда быць ядзер ную зброю. Тым ча сам Фран цыя, 

Вя лі ка бры та нія і Гер ма нія на кі ра ва лі афі цый нае дып ла ма тыч нае 

па пя рэ джан не пра цяж кія на ступ ствы для Тэ ге ра на не вы ка нан ня 

ім па гад нен ня 2015 го да аб іран скай ядзер най пра гра ме. Ты дзень 

та му Іран аб вяс ціў, што 27 чэр ве ня пе ра вы сіць лі мі ты на коль касць 

уз ба га ча на га ўра ну, якую яму да зво ле на за хоў ваць.

За па са ду прэ зі дэн та Ар ген ці ны па зма га юц ца 
дзе вяць кан ды да таў

На па са ду прэ зі дэн та Ар ген ці ны ў каст рыч ні ку 2019 го да бу-

дуць прэ тэн да ваць дзе вяць кан ды да таў, ад нак жы ха ры кра і ны 

мяр ку юць, што га лоў нае сапер ніц тва раз гор нец ца па між дзе-

ю чым кі раў ні ком дзяр жа вы Ма у ры сіа Мак ра і экс-кі раў ні ком 

ка бі не та мі ніст раў Аль бер та Фер нан дэ сам, які ідзе на вы ба ры ў 

звязцы з бы лым прэ зі дэн там кра і ны Крыс ці най Кірш нер. Дня мі 

за вяр шыў ся тэр мін вы лу чэн ня кан ды да тур на па са ду прэ зі дэн та 

кра і ны. Па вод ле звес так вы дан ня Clarіn, акра мя Мак ра і Фер нан-

дэ са, якія ўжо даў но за яві лі пра свае на ме ры, у вы ба рах пры муць 

удзел экс-мі ністр эка но мі кі Ра бер та Ла ва ну, які час та кры ты куе 

дзе ю чую ўла ду ў кра і не, і Ні ка лас Дэль Каньа, ма ла ды ар ген тын-

скі па лі тык, які вы лу чаў сваю кан ды да ту ру на мі ну лых вы ба рах. 

За па са ду па зма га юц ца так са ма Ма ну э ла Ка стань е ра, адзі ная 

жан чы на-кан ды дат, вя до мы ў кра і не эка на міст Ха сэ Лу іс Эс перт, 

бы лы ві цэ-прэ зі дэнт най буй ней ша га дзярж бан ка Banco Nacіon 

Го мес Сен ту ры ён, па лі тык Але ханд ра Б'ян дзі ні, экс-гу бер на тар 

і се на тар Ха сэ Ра мэ ра Фе рыс. 11 жніў ня ў Ар ген ці не прой дуць 

прай ме рыз (унут ры пар тый ныя вы ба ры).

У Гер ма ніі су тык ну лі ся два зні шчаль ні кі бун дэс ве ра
У Гер ма ніі па цяр пе лі кру шэн не два зні шчаль ні кі Eurofіghter, 

якія су тык ну лі ся ў па вет ры пад час ву чэн няў. Абод ва пі ло ты ка-

та пуль та ва лі ся, але, па звест ках мяс цо вых СМІ, толь кі адзін з іх 

за стаў ся жы вы. Вы ра та валь ная ка ман да знай шла яго на дрэ ве 

і да па маг ла спус ціц ца на зям лю. На мес цы па дзен ня са ма лё таў 

па чаў ся па жар, які ўда ло ся па ту шыць толь кі праз дзве га дзі ны. 

Аб лом кі са ма лё таў бы лі рас кі да ны на шы ро кай тэ ры то рыі, але 

жы лыя да мы ад іх па дзен ня не па цяр пе лі.
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ISSN 1990 - 763X

СПЕЦЫЯЛІСТ: 
ГІПЕРТАНІЯ 
«МАЛАДЗЕЕ» 11

• Ад бы ла ся тэ ле фон ная 

раз мо ва Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі-

мі рам Пу ці ным. Прэ зі дэн ты 

ко рат ка аб мер ка ва лі двух-

ба ко вы па ра дак дня. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка за пра-

сіў свай го ка ле гу пры няць 

удзел у цы ры мо ніі за крыц ця 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Ула-

дзі мір Пу цін за пра шэн не 

пры няў.

• Шэсць ча ла век вы да-

лі лі з ЦТ па фі зі цы. Пя ця-

рых — за вы ка ры стан не 

ма біль ных тэ ле фо наў, яшчэ 

ад на го — за шпар гал ку.

• Жы ха ры вёс кі Пе лі шча 

Ка мя нец ка га ра ё на пе радалі 

ў Бе ла веж скую пу шчу но ва-

на ро джа нае дзі ця ня ка зу лі. 

Зня сі ле ную ма ле чу знай шлі 

ў вы со кай тра ве.

КОРАТКА
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КА ЛІ ВА ДА — БЯ ДА
Як без ры зы кі ад па чыць у спё ку?

Га лі на ЕР МА КО ВА, пе да гог 

Ржаў ска га ВПК «Дзі ця чы 

сад — ба за вая шко ла», пад-

піс чы ца «Звяз ды» з 30-га до-

вым ста жам:

— Мне па да ба ец ца, што га зе-

та на бе ла рус кай мо ве, што ў ёй 

вель мі ці ка вае і змяс тоў нае на-

паў нен не. Ка лі не бы ло ін тэр нэ ту, 

на ват ра бі ла вы раз кі. Да гэ туль 

за хоў ваю сшы так з па ра да мі той 

жа «Кры ніч кі». Яны мне да па-

ма га юць зма гац ца з ага род ны мі 

шкод ні ка мі. У свой час ра бі ла да-

след чую ра бо ту «Аб ра ды, звы чаі і 

адзен не жы ха роў вёс кі Ржаў ка», 

аба пі ра ю чы ся на ма тэ ры я лы з га зе ты. Па раў-

ноў ва ла по быт бе ла ру саў, пра якіх рас каз ва лі 

Ян ка Крук і Ак са на Ка то віч, і жы ха роў асоб на 

ўзя тай вёс кі Ржаў ка Слаў га рад ска га ра ё на Ма-

гі лёў скай воб лас ці. Бы лі, да рэ чы, прын цы по выя 

ад роз нен ні.

З за да валь нен нем чы таю руб ры кі «На дзён-

нае», «Алё, на род на про ва дзе» і ін шыя. Ад на з 

лю бі мых укла дак — «Мяс цо вае са ма кі ра ван не», 

дзе пры вод зяц ца пры кла ды ак тыў най дзей нас ці 

жы ха роў глы бін кі. Са ма ўдзель-

ні чаю ў між на род ных пра ек тах. 

Ад ной чы мы з му жам ры зык ну лі 

па дзя ліц ца пла на мі аб сва ёй ма-

ры, ад пра ві лі за яў ку на кон курс 

іні цы я тыў пра ек та «Ад вы то каў да 

раз віц ця» і атры ма лі грант. Гэ та 

быў стар та вы ка пі тал, які да па мог 

ад крыць аг ра эка ся дзі бу «Пча лі-

нае цар ства». Па куль яна эк скур-

сій на га ты пу, але ці ка васць да 

нас пры му шае раз ві вац ца і ра біць 

неш та но вае. Ле тась мы зра бі лі 

бе ла рус кую хат ку з печ чу і ін шы-

мі ат ры бу та мі ся лян ска га жыц ця. 

А за раз пра цу ем над так зва ным 

спаль ным кор пу сам, каб гос ці ме-

лі маг чы масць у нас па жыць. Бу дзем час та ваць 

іх бе ла рус кі мі стра ва мі з пе чы і блі жэй зна ё міць 

з по бы там на шых дзя доў і пра дзе даў. Каб лю біць 

сваю ра дзі му, трэ ба ве даць свае ка ра ні. Мы га то-

вы рас ка заць і па ка заць, як жы лі, аб чым ма ры лі, 

як ба ві лі час на шы прод кі. А за ад но па ка жам, 

якія ў нас пры го жыя, ба га тыя мяс ці ны. Маг чы ма, 

хтось ці возь ме прык лад з нас і звя жа свой лёс з 

вёс кай. Ме на ві та тут са праўд нае жыц цё.

За пі са ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ця пер Ігар не толь кі па спя хо вы біз-

нес мен, але і адзін з са мых яр кіх і пуб-

ліч ных бе ла рус кіх ме цэ на таў. Ён ужо 

ах вя ра ваў больш за 60 ты сяч до ла раў 

на пад трым ку дзя цей-сі рот, а сё ле та на 

13-м се зо не Sосіаl Wееkеnd пад тры маў 

на 10 ты сяч руб лёў пра ект, пры све ча ны 

рэ абі лі та цыі дзя цей з ДЦП. І гэ та да лё ка 

не ўсе яго даб ра чын ныя іні цы я ты вы.

— Да вай це не бу дзем інт ры га ваць 

чы та чоў — рас ка жы це, як вы да па-

маг лі той ма ме?

— Я зра біў ві дэа ўрок з тлу ма чэн нем 

тэ мы, вы клаў у сац сет ках і ска заў ёй і 

ін шым баць кам, што яны мо гуць ска-

рыс тац ца ім. Усім спа да ба ла ся, і я стаў 

пе ры я дыч на ства раць та кія ві дэа ўро кі і 

вы клад ваць іх для агуль на га ка ры стан-

ня. Але больш за ўсё ма ёй ра бо тай за-

ці ка ві лі ся ін шыя на стаў ні кі. Ві дэа ўро кі 

да па ма га лі ім пра ца ваць: дзя ку ю чы ім 

дзе ці лепш ра зу ме лі тэ му, і тлу ма чэн не 

но ва га ма тэ ры я лу ста ла зай маць менш 

ча су.

Ка лі пай шлі вод гу кі ад баць коў і 

ка лег, у мя не ўзнік ла ідэя па спра ба-

ваць рас паў сю дзіць гэ та 

на вя лі кую аў ды то рыю.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»

ГА ЗЕ ТА НА ТХНІ ЛА 
АД КРЫЦЬ АГ РА СЯ ДЗІ БУ

(Не)ты по выя бе ла ру сы(Не)ты по выя бе ла ру сы

Ма тэ ма тык — пра тое, 
у якіх вы пад ках трэ ба ад кі нуць ло гі ку
Гіс то рыя пос пе ху і кры ху раз ва жан няў пра да па мо гу і жыц цё выя ўро кі
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Ігар ЖА БА РОЎ СКІ пра ца ваў на стаў ні кам 

ма тэ ма ты кі ў ад ной са ста ліч ных 

школ. Ад ной чы ма ма шас ці клас ні ка 

па скар дзі ла ся, што яе дзі ця не зра зу ме ла 

тэ му і што яна са ма ад кры ла пад руч нік 

і так са ма ні чо га не зра зу ме ла. Вы хад 

з сі ту а цыі, зной дзе ны Іга рам, спа да баў ся 

не толь кі гэ тай ма ме, але і ін шым баць кам, 

яго вуч ням і ка ле гам з ін шых школ. 

Пры чым спа да баў ся на столь кі, што яго 

ідэя да ла старт аду ка цый на му пра ек ту, 

які пас ля рас паў сю дзіў ся на ўсю 

рус ка моў ную пра сто ру і стаў пры но сіць 

доб ры пры бы так яго ства раль ні ку.

В
А ўра чыс тым ме ра пры ем стве пры няў 
удзел і Прэ зі дэнт на шай кра і ны. 
Пад да хам вы ста вач на га цэнт ра 

«Бел Экс па» ён звяр нуў ся з пра мо вай 

да 226 вы пуск ні коў, якія да бі лі ся пры кмет ных 

пос пе хаў у ву чо бе і гра мад скім жыц ці.

Ма ры трэ ба ўва саб ляць 
у рэ аль насць

«Сён ня асаб лі вы, ура чыс ты дзень — дзень, які для вас 

ста не са праўд ным свя там і па чат кам но ва га жыц ця, да рос-

ла га жыц ця», — кан ста та ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Бе ла рус кі лі дар рас ка заў пры сут ным, што пад час што-

га до вых су стрэч з най леп шы мі вы пуск ні ка мі ВНУ — са-

праў ды за ла тым фон дам на шай мо ла дзі — ён ад чу вае 

асаб лі вую ра дасць і го нар. «Та му што вы — на ша бу ду-

чы ня. Я вель мі спа дзя ю ся — леп шая на ша бу ду чы ня», — 

да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт на га даў, што ра зам з імі ву чы лі ся сту дэн ты 

з ін шых кра ін. Вы шэй шую аду ка цыю ў нас атрым лі ва юць 

прад стаў ні кі больш чым ста дзяр жаў. Да рэ чы, по пыт ка ла-

саль ны: Бе ла русь на ват не мо жа пры няць усіх ах вот ных, 

бо іх ня ма дзе па ся ліць, не ха пае і ву чэб на-ла ба ра тор-

ных кар пу соў. І на ця пе раш ні свя точ ны баль упер шы ню 

за про ша ны са мыя па спя хо выя з гэ тых хлоп цаў і дзяў чат. 

Кі раў нік дзяр жа вы па жа даў, каб гэ та ста ла но вай доб рай 

тра ды цы яй.

Бе ла рус кай мо ла дзі Прэ зі дэнт па жа даў, каб, ма дэ-

лю ю чы сваю бу ду чы ню, яе прад стаў ні кі ра зу ме лі: усё, 

што ро біц ца ў кра і не, ро біц ца не для пры го жай кар цін кі 

ў са цы яль ных сет ках. Хоць гэ та і мод на ця пер — жыць 

ан лайн у ін тэр нэ це, — але ма ры трэ ба ўва саб ляць у рэ-

аль ным жыц ці.

«Пра ца ваць на кан крэт ны, ка рыс ны лю дзям вы нік. Та-

ды з ва шых аса біс тых пос пе хаў скла дзец ца шчас лі вая 

бу ду чы ня кра і ны — усёй на шай Бе ла ру сі. Зра бі це так, 

каб і праз шмат га доў і ва шым баць кам, і ва шым бу ду чым 

дзе цям на зям лі бы ло кам форт на. Нам трэ ба пе ра тва рыць 

гэ ты ка ва лак зям лі, імя яко му Бе ла русь, у са мае зруч-

нае і кам форт нае мес ца для жыц ця не толь кі вас, але і 

ва шых дзя цей, ва шых уну каў», — пра мо віў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён так са ма за клі каў за ха ваць на шу ўтуль ную і кам фар-

та бель ную для жыц ця кра і ну, на шу цу доў ную пры ро ду, бо 

яе не маг чы ма ад на віць або ку піць.

Акра мя та го, бе ла рус кі лі дар на зваў гэ ты баль асаб лі-

вым, бо яго ўдзель ні кі су стрэ лі ся на пя рэ дад ні свя той для 

на ша га на ро да да ты — 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. «Ме на ві та сён ня, звяр-

та ю чы ся да вас, мо ла дзі, хо чац ца ска заць: не за бы вай це 

тых, хто сва ім подз ві гам за ва я ваў для нас пра ва жыць на 

сва ёй зям лі. І са мае га лоў нае — пад мір ным не бам. Гэ та 

ім — якія пай шлі ад нас — мы па він ны быць удзяч ныя за 

су час нае», — пад крэс ліў ён.

Ні ко лі нель га спы няц ца
Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што ў гэ ты дзень вы пуск ні кі 

вый шлі на са ма стой ную да ро гу. І сім ва ліч на, што гэ ты 

старт прый шоў ся на час га лоў най спар тыў най па дзеі гэ-

та га ле та — ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у Мін ску. На дум ку 

кі раў ні ка дзяр жа вы, гэ та доб ры знак.

«Бя ры це прык лад, але толь кі з на шых най леп шых 

спарт сме наў, а іх ня ма ла, яр кія пе ра мо гі якіх, за ва я ва ныя 

ме да лі не толь кі до раць нам, заў зя та рам, моц ныя эмо цыі, 

але і ўма цоў ва юць імідж на шай род най кра і ны, — ад зна-

чыў ён. — Будзь це і вы па ка лен нем за ва ёў ні каў са мых 

скла да ных вяр шынь».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што да лей шыя да-

сяг нен ні вы пуск ні коў ста нуць най леп шым вы каз ван нем 

па дзя кі баць кам і на стаў ні кам, чые да па мо га і пад трым ка 

за га ды ву чо бы бы лі бяс цэн ныя. Яшчэ кі раў нік дзяр жа вы 

па-сяб роў ску па ра іў пры сут ным вы пуск ні кам не за дзі раць 

нос, бо ця пер усё, што ў іх ёсць — гэ та за слу га баць коў 

і на стаў ні каў.

Ён вы ка заў шчы рую ўдзяч насць за май стэр ства і пра-

фе сі я на лізм пе да го гам, якія да па маг лі да маг чы ся сур'ёз-

ных вы ні каў, а так са ма за клі каў не спы няц ца на да сяг-

ну тым.

«Энер гія і та лент ма ла до сці ма юць дзіў ную сі лу, і Бе ла-

русь — кра і на вя лі кіх маг чы мас цяў. Усё атры ма ец ца, і мы 

яшчэ не раз з го на рам па чу ем ва шы ім ёны. Я жа даю вам 

уда чы. У доб ры, па спя хо вы шлях!» — ска заў Прэ зі дэнт.

Пас ля гэ та га бе ла рус кі кі раў нік тра ды цый на ўру чыў 

уз на га ро ды най леп шым вы пуск ні кам і вы клад чы кам.

Да рэ чы, на ўзроў ні вы шэй шай аду ка цыі ў 2019 го-

дзе бу дзе вы пу шча на 56 ты сяч спе цы я ліс таў 

(у 2018 го дзе бы ло 64,9 ты ся чы).

БУ ДУ ЧЫ НЯ — ЗА ВА МІ
Учо ра ад быў ся Рэс пуб лі кан скі баль вы пуск ні коў уста ноў вы шэй шай аду ка цыі

Фо
та

 Б
ел
ТА

.
Фо

та
 Б
ел
ТА

.

Фо
 та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Ве ла сі пед ныя спа бор ніц твы Еў ра пей скіх гуль няў пра хо дзяць 
лі та раль на ў цэнт ры бе ла рус кай ста лі цы, і на зі раць за імі мо-
гуць фак тыч на ўсе ах вот ныя. Вось і наш фо та ка рэс пан дэнт 
Ана толь КЛЯ ШЧУК, апы нуў шы ся ка ля мес ца стар ту ўдзель ні-
каў ве ла гон кі, зра біў ці ка вы кадр, на якім бе ла рус кі спарт смен 
па чы нае сваю дыс тан цыю. Фа то граф та ды і не зда гад ваў ся, 
што зды мае без 33 хві лін і 3,34 се кун ды чэм пі ё на Еў ра пей скіх 
гуль няў — ме на ві та столь кі Ва сі лю Кі ры ен ку спат рэ бі ла ся, каб 
пра мчаць па дыс тан цыі даў жы нёй амаль 29 кі ла мет раў і вый-
граць ін ды ві ду аль ную ша сэй ную гон ку з асоб ным стар там.

Пе ра мож ны стартПе ра мож ны старт

ДА ВЕ ДА МА 

ЧЛЕ НАЎ 

СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 

НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА 

СХО ДУ 

РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

У Са ве це Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дуц ца:

27 чэр ве ня 2019 г. у 14.00 — па ся джэн не шос тай се сіі Са ве та Рэс-

пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га склі кан ня;

28 чэр ве ня ў 15.00 — за ключ нае па ся джэн не шос тай се сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га склі-

кан ня.

Прэзідэнт уручае Падзяку выкладчыцы Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта Алесі Корсак.


