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ДЛЯ ПАД ТРЫМ КІ ТА ЛЕН ТАЎ
Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка сва ім 
рас па ра джэн нем за цвер дзіў ра шэн ні са ве та спе-
цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па са цы яль най пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў 
і сту дэн таў.

У пры ват нас ці, за цвер джа ны ра шэн ні са ве та фон ду аб 
за ах воч ван ні 1581 на ву чэн ца і пе да га гіч на га ра бот ні ка. 
Сты пен дыі фон ду на пер шы се местр 2015/2016 на ву чаль-
на га го да пры зна ча ныя 182 сту дэн там і кур сан там уста ноў 
вы шэй шай аду ка цыі. Гра шо вай прэ мі яй з уру чэн нем на-
груд на га зна ка лаў рэ а та фон ду за ах во ча ны 30 пе ра мож цаў 
роз ных між на род ных алім пі яд. Так са ма гра шо вы мі прэ мі я мі 
за ах во ча ны пе ра мож цы за ключ на га эта пу рэс пуб лі кан скай 
алім пі я ды па ву чэб ных прад ме тах, кон кур саў на ву ко ва-тэх-
ніч най твор час ці, на ву ко вых прац, злё таў вы на ход ні каў і 
ра цы я на лі за та раў, сту дэнц кай алім пі я ды па ма тэ ма ты цы. 

За ах воч валь ны мі прэ мі я мі ад зна ча ны 252 пе да га гіч ныя, 
на ву ко выя ра бот ні кі і ін шыя асо бы, якія ўнес лі асаб лі вы 
ўклад у раз віц цё адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн таў па вы-
ні ках 2014/2015 на ву чаль на га го да. Акра мя та го, ака за на 
фі нан са вая пад трым ка вась мі на ву ко ва-да след чых і твор-
чым аб' яд нан ням на ву чэн цаў і сту дэн таў.

СКЛАД НІ КІ ДАБ РА БЫ ТУ
Прэ зі дэнт па тра ды цыі на пя рэ дад ні Но ва га го да ўру чыў 

дзяр жаў ныя ўзна га ро ды най леп шым пра цаў ні кам
Пад час цы ры мо ніі Аляк сандр Лу ка шэн ка даў вы со-
кую ацэн ку да сяг нен ням ка лек ты ваў, якія ў ня лёг кіх 
эка на міч ных умо вах здо ле лі не толь кі вы ста яць, але 
і вый сці на больш вы со кія ру бя жы ў сва ёй пра фе-
сій най дзей нас ці.

«Даб ра быт Бе ла ру сі склад ва ец ца, вя до ма ж, з пос пе хаў 
кан крэт ных лю дзей: ра бо чых, слу жа чых, кі раў ні коў. Тых, хто 
не апус кае ру кі, не ад сту пае пе рад праб ле ма мі, а шу кае шля-
хі іх вы ра шэн ня», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ад ра са ваў сло вы па дзя кі аг ра ры ям, якія, ня-
гле дзя чы на пра цяг лую за су ху, здо ле лі за бяс пе чыць хар-
чо вую бяс пе ку на ро да, бу даў ні кам, якія пры ма лі ўдзел у 
рэа лі за цыі шэ ра га пра ек таў пра мыс ло ва га і са цы яль на-
га пры зна чэн ня. На цы ры мо ніі ўру чэн ня дзярж уз на га род 
пры сут ні ча ла і вя лі кая гру па ме ды цын скіх ра бот ні каў, якія 
ўнес лі важ кі ўклад у раз віц цё ай чын най ахо вы зда роўя. Уз-
на га род так са ма бы лі ўда сто е ны ва ен на слу жа чыя. «У тым, 
што на на шай зям лі свя та за хоў ва юц ца мір, за кон насць і 
гра мад ская зго да, вя лі кая за слу га прад стаў ні коў сі ла вых 
струк тур», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Звяр та ю чы ся да ўсіх удзель ні каў цы ры мо ніі, ся род якіх бы лі 
так са ма пе да го гі, дзея чы куль ту ры, спор ту, кі раў нік дзяр жа вы 
па жа даў, каб уз на га ро ды ста лі для іх чар го вай вя хой на шля ху 
да но вых здзяйс нен няў. «Ва шы да сяг нен ні да па ма га юць нам 
з на дзе яй гля дзець у бу ду чы ню. Бо вы на ўлас ным пры кла дзе 
да ка за лі, што цяр пен не, пра ца, вер насць свай му пры зван ню 
мац ней шыя за лю быя аб ста ві ны», — ска заў Прэ зі дэнт.

Пе рад на ва год нія дні па 
доб рай тра ды цыі пра хо-
дзяць пад зна кам ува гі да 
дзя цей. Доб ры мі сло ва мі, 
па жа дан ня мі, па да рун ка мі 
не аб дзе ле ны ні адзін ма-
лень кі гра ма дзя нін на шай 
кра і ны. Апош нія вы хад ныя 
2015-га ста лі са праўд ным 
свя там для со цень дзя цей. 
У ме ра пры ем ствах, пры-
све ча ных юным жы ха рам 
Бе ла ру сі, пры няў удзел 
і Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

На на ва год няе даб ра чын-
нае свя та ак цыі «На шы дзе ці» 
ў Па ла цы Рэс пуб лі кі з удзе лам 
кі раў ні ка дзяр жа вы з'е ха лі ся 
2 ты ся чы 370 дзя цей ва ўзрос-
це 8-14 га доў з усіх рэ гі ё наў Бе-
ла ру сі. Ся род удзель ні каў бы лі 
дзе ці-сі ро ты, дзе ці са шмат-
дзет ных і ма ла за бяс пе ча ных 
сем' яў, вы ха ван цы ка дэц кіх ву-
чы лі шчаў. На на ва год няе свя та 
пры еха лі так са ма дзе ці з ра ё-
наў, най больш па цяр пе лых ад 
ка та стро фы на Чар но быль скай 
АЭС, дзе ці-бе жан цы, школь ні-
кі, уз на га ро джа ныя па вы ні ках 
ра ён ных, аб лас ных, рэс пуб лі-
кан скіх і між на род ных алім пі-
яд, кон кур саў, спа бор ніц тваў, 
на ву чэн цы, якія ма юць пос пе хі 
ў гра мад скай ра бо це. Акра мя 
та го, у Па лац Рэс пуб лі кі пры-
еха лі на ву чэн цы Віль нюс кай 
гім на зіі Фран цыс ка Ска ры ны, 

Рыж скай бе ла рус кай асноў най 
шко лы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па-
жа даў юным бе ла ру сам вы-
рас ці па-са праўд на му аду ка-
ва ны мі людзь мі і пры мно жыць 
на цы я наль ныя ба гац ці. «Мы 
зро бім усё для та го, каб ваш 
та лент, ро зум, ва шы здоль нас-
ці не знік лі, не пра па лі дар ма. 
Мы зро бім усё для та го, каб 
вы ў сва ёй кра і не ад чу ва лі 
ся бе па трэб ны мі. Гэ та са мае 
га лоў нае», — пад крэс ліў кі раў-
нік дзяр жа вы. Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ад зна чыў, што яму, 
як Прэ зі дэн ту, вель мі хо чац ца, 
каб юныя бе ла ру сы з упэў не-
нас цю гля дзе лі ў бу ду чы ню, 
раз ліч ва лі на свае сі лы і лю-
бі лі Бе ла русь. А стаў шы да-
рос лы мі, пра доў жы лі доб рыя 
тра ды цыі і ўнес лі свой уклад у 
пра цві тан не Ай чы ны, заў сё ды 
за хоў ва лі мір і зго ду на род-
най зям лі.

«У юных бе ла ру сах ува саб-
ля юц ца са мыя свет лыя ма ры 
і над зеі не толь кі іх баць коў, 
але і ўсёй кра і ны», — лі чыць 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Цу-
доў на, што ў нас у Бе ла ру сі на-
ра джа ец ца ўсё больш і больш 
дзя цей. Зна чыць, мы мо жам ве-
рыць, што на шу Ра дзі му ча кае 
шчас лі вае заўт ра», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, які 
з'яў ля ец ца Прэ зі дэн там На цы-
я наль на га алім пій ска га ка мі-

тэ та, пры сут ні чаў так са ма на 
за ключ ным эта пе Ка ляд на га 
дзі ця ча га лёг ка ат ле тыч на га 
свя та «300 та лен таў для Ка-
ра ле вы». Гэ тае свя та пра во дзі-
ла ся ў кра і не ўпер шы ню, і яно 
за клі ка на да па маг чы ў ад бо ры 
най больш перс пек тыў ных дзя-
цей для за ня ткаў лёг кай ат ле-
ты кай. Ві та ю чы юных удзель ні-
каў свя точ ных спа бор ніц тваў, 
кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў: 
«Мне вель мі пры ем на, што не 
на ха кей, а на лёг ка ат ле тыч нае 
ме ра пры ем ства ў гэ ты зі мо вы 
час мы са бра лі ся, каб на свя це 
спор ту су стрэць Но вы год».

«Упэў не ны, што ся род 
вас ёсць бу ду чыя чэм пі ё ны, 
якія па цвер дзяць на су свет-
ных арэ нах імідж на шай кра і-
ны як спар тыў най дзяр жа вы. 
Мы вель мі спа дзя ём ся, што 
вы ста не це пра даў жаль ні ка-
мі слаў ных тра ды цый сва ёй 
кра і ны», — звяр нуў ся кі раў нік 
дзяр жа вы да ўдзель ні каў спа-
бор ніц тваў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў, што ў Бе ла ру сі для фі-
зіч на га раз віц ця ство ра ны ўсе 
не аб ход ныя ўмо вы — спар тыў-
ныя пля цоў кі, за лы, ста ды ё ны, 
дзе мож на зай мац ца лю бі мым 
ві дам спор ту. Усё гэ та зроб ле-
на для та го, каб дзе ці рас лі ў 
пер шую чар гу фі зіч на моц ны мі 
і зда ро вы мі.

Прэ зі дэн ту спа да ба ла ся 
ідэя пра вя дзен ня та ко га ме-

ра пры ем ства, іні цы я та рам 
яко га стаў стар шы ня Бе ла-
рус кай фе дэ ра цыі лёг кай ат-
ле ты кі Ва дзім Дзе вя тоў скі. «Я 
вель мі спа дзя ю ся, што і ін шыя 
спар тыў ныя фе дэ ра цыі возь-
муць прык лад з фе дэ ра цыі 
лёг кай ат ле ты кі», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён вы-
ка заў над зею, што «гэ та — не 
фар маль нае ме ра пры ем ства, 
а тое, якое дасць маг чы масць 
вы явіць па раст кі на пер ша па-
чат ко вым эта пе і да вес ці іх да 
ўзроў ню су свет ных рэ кард-
сме наў».

Кі раў нік дзяр жа вы па дзя ка-
ваў трэ не рам і баць кам юных 
спарт сме наў, якія са бра лі ся на 
свя та з усіх рэ гі ё наў кра і ны. 
«Толь кі дзя ку ю чы вам мы змо-
жам з іх, пры ва шым жа дан ні, 
най перш, зра біць са праўд ных 
спарт сме наў, — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — І 
тыя баць кі, якія ры зык нуць 
па да рыць нам бу ду чых вя лі кіх 
спарт сме наў, — прос та ге роі. Я 
ве даю, што та кое пус ціць дзі ця 
ў гэ тае доў гае, вель мі скла да-
нае спар тыў нае пла ван не. Та му 
вы прос та ге роі, на якіх па він ны 
раў няц ца ўсе мы».

Прэ зі дэнт па на зі раў за хо дам 
усіх спар тыў ных эс та фет, па ба-
леў за юных спарт сме наў, асноў-
ная част ка якіх, да рэ чы, з вё сак 
і не вя лі кіх га рад коў, а так са ма 
цёп ла і шчы ра па раз маў ляў з 
хлоп чы ка мі і дзяў чын ка мі.

СУД І СПРА ВА
Перс пек ты вы ўдас ка на лен ня су да вод ства бы лі раз-
гле джа ны на су стрэ чы кі раў ні ка дзяр жа вы Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі са стар шы нёй Вяр хоў на га су да 
Ва лян ці нам Су ка лам.

Ва лян цін Су ка ла пра ін фар ма ваў кі раў ні ка дзяр жа вы, што 
аб' яд нан не агуль ных і эка на міч ных су доў да ло ста ноў чы 
эфект. Прэ зі дэн ту так са ма бы ла прад стаў ле на пра гра ма раз-
віц ця су до вай сіс тэ мы на бу ду чую пя ці год ку. За пла на ва ныя 
пе ра ўтва рэн ні па ско раць і спрос цяць су до выя пра цэ сы, зро-
бяць іх больш эка на міч ны мі. Ча ка ец ца так са ма, што пра цэс 
пра ва суд дзя ста не яшчэ больш ад кры тым і зра зу ме лым для 
ра да вых гра ма дзян і суб' ек таў гас па да ран ня.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу, што маг чы ма пэў ная 
ка рэк ці роў ка кры мі наль на га за ка на даў ства і кры мі наль-
най су до вай прак ты кі ў пла не іх боль шай гу ма ні за цыі ў 
да чы нен ні да не ка то рых ві даў пра ва па ру шэн няў, асаб лі-
ва эка на міч ных. Прэ зі дэнт так са ма спы ніў ся на па рад ку 
раз гля ду спраў аб банк руц тве прад пры ем стваў. На дум-
ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, яны па він ны пра хо дзіць праз 
да су до вае азда раў лен не, мяс цо вым ула дам і кі раў ніц тву 
прад пры ем стваў трэ ба зна хо дзіць для гэ та га ўсе маг чы-
мас ці. Су до вая ста дыя па він на пры мя няц ца ў вы ключ ных 
вы пад ках, ка лі ўсе маг чы мас ці да су до ва га азда раў лен ня 
вы чар па ны. У час су стрэ чы ад зна ча ла ся, што ў кра і не мож-
на спы ніць знач ную коль касць дроб ных кры мі наль ных спраў 
на да су до вай ста дыі, не пры мя няць шы ро ка кан фіс ка цыю 
ма ё мас ці, па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Па вы ні ках аб мер ка ван ня Аляк сандр Лу ка шэн ка ўво гу ле 
ўхва ліў пра па на ва ную пра гра му.

Ар тыс ты Вя лі ка га тэ ат ра 
опе ры і ба ле та ў рам ках 
ак цыі «На шы дзе ці» па-
да ры лі дзет кам яск ра-
вую каз ку «Жар-птуш ка». 
Юныя гле да чы — дзе ці 
чле наў рэс пуб лі кан ска га 
гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе лая Русь» і па да печ-
ныя ар га ні за цыі з усёй 
рэс пуб лі кі, якія ўжо чац-
вёр ты год за пар у пе рад-
свя точ ныя дні атрым лі ва-
юць та кі сюр прыз.

У Мінск на спек такль з усіх 
рэ гі ё наў з'яз джа юц ца як ма-
лыя, якім ім прэ зу «за ра бі лі» 
сва ёй ак тыў най дзей нас цю 
баць кі-чле ны «Бе лай Ру сі», 
так і дзе ці-ін ва лі ды, дзе ці са 
шмат дзет ных сем' яў і ін шыя, 
якіх апя кае аб' яд нан не. Акра мя 
га лоў на га ві до ві шча, у кож ным 
рэ гі ё не чле ны та ва рыст ва пра-
вод зяць свае свя точ ныя ёл кі.

— Мы не вя дзём улік на шых 
па да печ ных. Ду маю, коль касць 
дзе так, якім мы да па ма га ем, 
вы мя ра ец ца дзя сят ка мі, але 
мы ста ра ем ся апе ка ваць ме-
на ві та тых, хто мае ў гэ тым 
най боль шую па трэ бу, — рас-
па вёў Аляк сандр ШАЦЬ КО, 
на мес нік стар шы ні «Бе лай 
Русі». — Ста ра ем ся ад шук-
ваць тых, ка му гэ та не аб ход-
на ў пер шую чар гу, тых, хто з 

ней кіх пры чын вы па дае з-пад 
ува гі ін шых струк тур. Спра бу-
ем пра ца ваць апе ра тыў на, каб 
пад ста віць пля чо тым, ка му гэ-
та не аб ход на ме на ві та за раз.

Да ба ле та дзе ці фа та гра фа-
ва лі ся з Дзе дам Ма ро зам і Сня-
гур кай, за хап ля лі ся свя точ ным 
убран нем тэ ат ра і ва дзі лі ка ра-
го ды ва кол ёл кі, а пас ля каз кі 
атры ма лі са лод кія па да рун кі.

Са мы свя точ ны на строй 

быў, пэў на, у ма лых з Баб-
руй ска. Кож ны з іх рас каз ваў 
вер шык і атрым лі ваў ла сун кі 
не па срэд на ад Дзеда Ма ро за 
са Сня гур кай. Пра гэ та па кла-
па ці ла ся мяс цо вае кі раў ніц тва 
«Бе лай Ру сі», якое на дае вя-
лі кую ўва гу пе рад на ва год нім 
ме ра пры ем ствам.

Мі ка лай ТРА ФІ МО ВІЧ, стар-
шы ня «Бе лай Русі»  «Бел шы-
ны» гаворыць:

— Што год, збі ра ю чы ся ў 
Мінск на спек такль, мы за га-
дзя запрашаем Дзе да Ма ро-
за, каб дзе ці да кан ца ад чу-
лі, якое гэ та дзі вос нае свя та. 
50 ма лых — гэ та дзе ці на шых 
ак ты віс таў, дзе ці з аб ме жа ва-
ны мі маг чы мас ця мі, са шмат-
дзет ных сем' яў, дзет кі, якіх вы-
хоў ва юць ма ці-адзі ноч кі.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра

�

«КРА І НЕ ВЫ ПА ТРЭБ НЫ!»

У рам ках даб ра чын най ак цыі «На-
шы дзе ці» кі раў ні кі рэс пуб лі кан скіх 
і мяс цо вых ор га наў ула ды на ве да лі 
дзі ця чыя ўста но вы, каб па він ша ваць 
ма лых са свя та мі.

У ста ліч ным дзі ця чым до ме №7 «Сем Я» 
па бы ваў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ. 
Ві цэ-прэм' ер Ана толь КА ЛІ НІН пе ра даў 
па да рун кі — цу кер кі, тэ ле ві за ры і аду ка цый-
ныя гуль ні — у Мін скі дом-ін тэр нат для дзя-
цей-ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 
раз віц ця. «Кож нае дзі ця па він на атры маць 
не толь кі ма тэ ры яль ны па да ру нак, але і ўва-
гу, кло пат і па ва гу, — ад зна чыў ві цэ-прэм'-
ер. — Упэў не ны, што са мы га лоў ны па да-

ру нак, які про сіць гэ тая ма ле ча, — зда роўе. 
Ду маю, у цэнт ры ро біц ца ўсё, каб вы ка наць 
та кую ма ру».

Ру дзен скую да па мож ную шко лу-ін тэр нат 
на ве да ла на мес нік прэм' ер-мі ніст ра На-
тал ля КА ЧА НА ВА. «Дзе ці ў гэ тае на ва год-
няе свя та му сяць атры маць па да ру нак і, не-
су мнен на, цеп лы ню на шых душ і сэр цаў, — 
за ўва жы ла яна. — Ін тэр на тныя ўста но вы па-
він ны за хоў вац ца, але ў той жа час ха це ла ся 
б, каб усе ма лыя, у тым лі ку і з асаб лі вас ця мі 
раз віц ця, вы хоў ва лі ся ў сем' ях».

На на ва год нім га рад скім свя це ў Бе-
ла рус кім дзяр жаў ным цыр ку юна коў він-
ша ваў мэр ста лі цы Анд рэй ШО РАЦ. На 
спек такль за пра сі лі больш за 1,5 ты ся чы 
дзя цей: пе ра мож цаў алім пі яд, спар тыў ных 

спа бор ніц тваў і твор чых кон кур саў, сі рот, 
ма лых са шмат дзет ных сем' яў, дзя цей-
ін ва лі даў.

Дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі 
Станіслаў ЗАСЬ на ве даў Ра даш ко віц кую 
шко лу-ін тэр нат для дзя цей-сі рот і дзя цей, 
якія за ста лі ся без апе кі баць коў. Ён па він-
ша ваў вы ха ван цаў з на ды хо дзя чы мі свя-
та мі і ўру чыў ім са лод кія па да рун кі. Акра-
мя та го, у якас ці на ва год ня га па да рун ка 
су пра цоў ні кі Дзярж сак ра та ры я та за кошт 
са бра ных срод каў да па маг лі ін тэр на ту тэх-
ніч на аб ста ля ваць лінг віс тыч ны ка бі нет.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

Па да рыць цеп лы ню і кло пат

ЖАР-ПТУШ КА ДЛЯ МАЛЕЧЫ
Кі раў ніц тва аб' яд нан ня «Бе лая Русь» ку пі ла... ба лет

Нашы дзеціНашы дзеці  ��

УЗ МАЦ НІЦЬ БА РАЦЬ БУ З ХУ ЛІ ГАН СТВАМ
Та кую за да чу па ста віў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пе рад мі ніст рам унут ра ных спраў Іга рам Шу не ві чам.

Кі раў нік дзяр жа вы за не па ко е ны рос там зла чын стваў 
ху лі ган скай на кі ра ва нас ці і тым, што ві на ва тых ча сам не 
зна хо дзяць. Гэ та, па вод ле яго слоў, «ма раль на ціс не на шых 
лю дзей, а мы іх па він ны аба ра ніць». Прэ зі дэнт за па тра ба ваў 
ад мі лі цыі жорст ка ста віць на мес ца ху лі га наў — да след чых 
дзе ян няў і су до вых раз гля даў, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па зі тыў на аца ніў прак ты ку па тру-
ля ван ня ву ліц у га ра дах. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, важ на, 
каб гра ма дзя не ў Бе ла ру сі, асаб лі ва лю дзі ста ла га ўзрос ту, 
ад чу ва лі ся бе аба ро не ны мі.

Як да ла жыў кі раў ні ку дзяр жа вы Ігар Шу не віч, сі ту а цыя 
са зла чын нас цю ў кра і не зна хо дзіц ца пад кант ро лем. Мі-
ністр пра ін фар ма ваў Прэ зі дэн та аб вы ні ках пра цы МУС 
у ады хо дзя чым го дзе, асноў ных па каз чы ках, якія ха рак-
та ры зу юць кры мі на ген ную аб ста ноў ку ў кра і не, і ме рах, 
што прад пры мае мі ніс тэр ства, каб паў плы ваць на гэ тыя 
па каз чы кі.


