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«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета. 

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю. 

Учредители: Администрация Президента Республики 

Беларусь и Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 
  

30.09.2022 

Азанович, Т. Золотые наши педагоги / Т. Азанович // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2022. — 14 верасня (№ 192). — С. 3. 

Педагоги со всех уголков страны собрались на торжественном мероприятии 

во Дворце Республики, чтобы не только услышать искренние пожелания, но и 

получить высокие награды. Почетную грамоту Совмина из рук Игоря Петришенко 

получила учитель химии средней школы № 3 г. Несвижа Людмила Шитько. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/luchshie-uchitelya-

strany-poluchili-zasluzhennye-nagrady.html  

 

14.09.2022 

Захаров, А. Условия – отличные! / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 2022. 

— 14 верасня (№ 180). — С. 3. 

Новый детский сад для 230 малышей торжественно открыли в Фаниполе 

Дзержинского района. 

 

09.09.2022 

Изучить район в комплексе // СБ. Беларусь сегодня. — 09 верасня (№ 177). 

— С. 3. 

Подведены итоги визита первого заместителя главы администрации 

президента в Клецкий район. Среди рассмотренных вопросов образование, сельское 

хозяйство и промышленность 

 

07.09.2022 

Захаров, А. Поезд в детство / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 07 верасня 

(№ 175). — С. 5. 

Дети из Донбасса едут в Беларусь на оздоровление – всего этой осенью 

прибудет около тысячи человек. За два дня приехало уже более 300 ребят. Они 

будут отдыхать в Солигорском районе в оздоровительном лагере “Дубрава”. 

 

03.09.2022 

Мы и время // СБ. Беларусь сегодня. — 2022. —  03 верасня (№ 173). — С. 7. 

В день знаний состоялся открытый урок “Историческая память – дорога в 

будущее”. О впечатлениях рассказывает Карина Хутко – студентка 3-го курса 

Борисовского колледжа. 

http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/luchshie-uchitelya-strany-poluchili-zasluzhennye-nagrady.html
https://www.sb.by/articles/luchshie-uchitelya-strany-poluchili-zasluzhennye-nagrady.html
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02.09.2022 

Захаров, А. Когда учиться – в радость! / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. 

— 02 верасня (№ 172). — С. 12. 

В новом микрорайоне Смолевичей открыли новую школу. Торжественную 

линейку посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. 

 

 

«Рэспубліка» – грамадска-палітычная газета.   

Выдаецца з 8 красавіка 1991 г. Выходзіць пяць 

разоў на тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://respublika.sb.by/ 

E-mail: pisma@sb.by 

 
08.09.2022 

Исаенок, С. Региональные вопросы государственного масштаба / С. Исаенок 

// Рэспубліка. — 08 верасня (№ 171). — С. 2. 

Глава администрации президента Игорь Сергеенко принял участие в 

заседании Любанского районного исполнительного комитета. Также глава 

администрации посетил торжественное открытие детского сада № 1 г. Любани. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/regionalnye-voprosy-

gosudarstvennogo-kharaktera.html  

 

03.09.2022 

Урок всем и каждому // Рэспубліка. — 2022. —  03 верасня (№ 168). — С. 4. 

В день знаний состоялся открытый урок “Историческая память – дорога в 

будущее”. О впечатлениях рассказывает Карина Хутко – студентка 3-го курса 

Борисовского колледжа и Михаил Чижевский – 11 классник Минского 

государственного областного лицея. 

  

http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/regionalnye-voprosy-gosudarstvennogo-kharaktera.html
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Газета «Звязда» – грамадска-палітычная беларускамоўная газета.  

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г. 

Выходзіць пяць разоў на тыдзень. 

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет 

Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://zviazda.by 

E-mail: info@zvyazda.minsk.by 
 

 

09.09.2022 

Лазоўская, Т. У Любані заззяла “Вясёлка” / Т. Лазоўская // Звязда. — 09 

верасня (№ 177). — С. 4. 

У Любані адчыніў дзверы новы дзіцячы садок № 1 “Вясёлка”. У цырымоніі 

адкрыцця прынялі ўдзел кіраўнік адміністрацыі Ігар Сергенка і старшыня 

Мінаблвыканкама Алексадр Турчын. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20220908/1662640884-dougachakanaya-i-radasnaya-

padzeya-adbylasya-u-goradze-lyubani  

 

«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз на 

тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск,  вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 

 
02.09.2022 

Янкович, А. Учительский дебют / А. Янкович. — Народная газета. — 02 

верасня (№ 35). — С. 32. 

В Боровлянскую среднюю школу № 3 пришли 30 молодых педагогов.  

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/uchitelskiy-debyut.html  

  

http://zviazda.by/
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«Домой!» – ежемесячная газета для замещающих родителей и 

специалистов по семейному устройству. 

Издается с 2013 г. Выходит один раз в месяц. 

Учредители: учреждение «Национальный центр 

усыновления Министерства образования Республики 

Беларусь», редакционно-издательское учреждение «Издательский дом 

«Педагогическая пресса». 

Адрес редакции: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 77. 

E-mail: domoy@nastgaz.by  
 

Дайнеко, Г. “Сердце отдаю детям” / Г. Дайнеко // Домой!. – 2022. — № 9. — 

С. 2. 

В целях повышения престижа деятельности приемных родителей, 

родителей-воспитателей, пропоганды семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, формирования позитивного 

общественного мнения мнения в вопросахвоспитания детей в замещающих семьях, 

распространения лучшего опыта детских домов семейного типа и приёмных семей, 

вовлечения родителей-воспитателейЖ, приёмных родителей и воспитателей в 

активную творческую деятельность в Минскойй области с 26 сентября по 27 

октября проходит конкурс среди детских домов семейного типа и приемных семей 

“Сердце отдаю детям”. 

 

 

«Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь.  

Выдаецца з 20 снежня 1945 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень. 

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь. 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.  

Web-cайт: http://nastgaz.by/ 
 

30.09.2022 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2022. — 30 верасня (№ 97). — 

С. 3. 

Узнагародзіць за добрасумленную плённую працу ў сістэме адукацыі, высокі 

ўзровень прафесійнага майстэрства, значныя дасягненні ў працоўнай дзейнасці і ў 

сувязі з Днём настаўніка: 

Нагрудным знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік адукацыі” Калініну 

Зою Браніславаўну – загадчыка аддзялення ўстановы адукацыі “Барысаўскі 

дзяржаўны каледж”. Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь Філімонаву Ірыну Мікалаеўну – настаўніцу выяўленчага мастацтва і 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія 

№ 3 г. Салігорска”. Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

Макрэцкую Жанну Аляксандраўну – настаўніцу беларускай мовы і літаратуры 

mailto:domoy@nastgaz.by
http://nastgaz.by/
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лзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія г. Клецка”, Ушакевіч Вольгу 

Канстанцінаўну – настаўніцу хіміі і біялогіі дзяржаўнай установы адукацыі 

“Маладзечанская санаторная школа-інтэрнат”. 

 

Сахно, Н. Галоўныя на Зямлі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 30 

верасня (№ 97). — С. 7. 

У Вілёйцы прайшло абласное свята, прысвечанае Дню настаўніка. Сёння быць 

настаўнікам – ганарова і адказна. На гэтым, віншуючы педагогаў вобласці з 

прафісійным святам, зрабіў акцэнт начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі 

Мінаблвыканкама Мікалай Башко.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/galounyya-na-zyamli/  

 

Міхайлоўская, С. Дзве Святланы / С. Міхайлоўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 30 верасня (№ 97). — С. 13. 

Артыкул прысвечаны Святлане Мікалаеўне Барэйше і Святлане Мікалаеўне 

Мацкевіч, якія выкладаюць беларускую мову і літаратуру ва ўздзенскай сярэдняй 

школе № 2 імя К.Крапівы. 

 

Крот, Т. “Спакойнага шчасця не зычу нікому…” / Т. Крот // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 30 верасня (№ 97). — С. 15. 

У артыкуле Таццяна Крот, дырэктар вілейскай гімназіі №1 “Логас”, 

расказвае пра прафессію настаўніка. 

 

Сахно, Н. Музыка гучыць / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 30 

верасня (№ 97). — С. 1, 18. 

Артыкул прысвечаны Ірыне Арсенцьеўне Мітрафаненкавай, настаўніцы 

музыкі Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна. 

 

Салавей, Л. Сэрца педагога / Л. Салавей // Настаўніцкая газета. — 2022. — 30 

верасня (№ 97). — С. 26. 

У артыкуле Людміла Салавей, дырэктар клецкай сярэдняй школы № 2, 

расказвае пра гісторыю клецкай сярэдняй школы № 2 і пра настаўніцу Ганну 

Іванаўну Фалітар, настаўніцу біялогіі, якая працавала ў навучальнай установе 

больш за 40 гадоў. 

 

27.09.2022 

Чарканава, Н. Дарогай здароўя / Н. Чарканава // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 27 верасня (№ 96). — С. 5. 

Нацыянальны фестываль бегу “Языльская дзясятка” прайшоў у Старых 

Дарогах. Упершыня забег быў праведзены ў 1988 годзе.  

Усё пачыналася не як фестываль, а як звычайны прабег, прысвечаны героям 

Грамадзянскай вайны, рассказаў заснавальнік Нацыянальнага фестывалю бегу 

дырэктар Языльскай сярэдняй школы імя Героя Савецкага Саюза Г.А.Палаўчэні 

Мікалай Міхайлавіч Грузд. 

 

https://nastgaz.by/galounyya-na-zyamli/
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Куняўская, М. Братэрства без меж / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 27 верасня (№ 96). — С. 10. 

Кадэцкая змена навучэнцаў Саюзнай дзяржавы “За гонар Айчыны” сабрала 

больш за 500 юнакоў і дзяўчат з Беларусі і Расіі. 

Гэтым разам у складзе 42 дэлегацый у нацыянальным дзіцячым адукацыйна-

аздараўленчым цэнтры “Зубраня” з’ехаліся вучні з 20 рэгіёнаў Расіі і ўсіх абласцей 

Беларусі. 

 

23.09.2022 

Сахно, Н. Чэрвеньскі “Дазор” / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 23 

верасня (№ 95). — С. 7. (Дадатак “Адукацыйная прастора”) 

Стварэнне ваеннапатрыятычных клубаў — адна з лепшых форм работы з 

навучэнцамі. Такое меркаванне падчас адкрыцця раённага ваенна-патрыятычнага 

клуба “Дазор” у Чэрвені выказала начальнік упраўлення па адукацыі Чэрвеньскага 

райвыканкама Ірына Змачынская. 

 

Сахно, Н. Мабільныя класы / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 23 

верасня (№ 95). — С. 7. (Дадатак “Адукацыйная прастора”) 

Тры гады назад у Мінскай вобласці пачалася рэалізацыя адукацыйнага 

праекта “Мабільны STEM-клас”. За гэты час да ініцыятывы далучыліся 9 раёнаў. 

У бягучым навучальным годзе першай пляцоўкай праекта стала сярэдняя школа № 

3 Вілейкі. 

 

Калядзіч, Н. На мове гісторыі / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 23 верасня (№ 95). — С. 16. 

Як зацікавіць вучняў гістарычнай навукай і арганізаваць падрыхтоўку для 

атрымання стабальнага выніку – расказвае настаўніца гісторыі Дзераўнянскай 

сярэдняй школы Стаўбцоўскага раёна Таццяна Арленка. 

 

20.09.2022 

Церахава, Н. Патрабаванне часу / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 20 верасня (№ 94). — С. 4. 

У грамадстве пачалося абмеркаванне шляхоў паляшшэння сістэмы адбору ва 

ўстановы вышэйшай адукацыі. Сваім меркаваннем па гэтым пытанні ў артыкуле 

дзеліцца Людміла Шыцька, настаўніца хіміі сярэдняй школы № 3 Нясвіжа 

кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-метадыст”, фіналіст конкурсу “Натаўнік 

года - 2020”. 

 

Куняўская, М. 84 кіламетры адказнасці / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 20 верасня (№ 94). — С. 5. 

Артыкул прысвечаны Алене Карабейка. адзінай жанчыне-вадзіцелю 

школьнага аўтобуса на Міншчыне. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/84-kilametry-adkaznastsi/  
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Калядзіч, Н. На педагагічным старце / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 20 верасня (№ 94). — С. 6. 

“Крок у прафесію” – пад такой назвай для аказання практычнай дапамогі 

маладым спецыялістам і павышэння іх педагагічнага майстэрства ў Валожынскім 

раёне дзейнічае школа маладога настаўніка. 

 

Буцько, Г. Мой горад Фаніпаль / Г. Буцько // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

20 верасня (№ 94). — С. 13. (Дадатак “Адукацыйная прастора”) 

У артыкуле Ганна Буцько, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці ясляў-

сада № 2 Фаніпаля, расказвае пра сацыяльна-маральнае выхаванне дашкольнікаў 

праз праектную дзейнасць. 

 

Балажынская, В. Настаўнік – і нічога іншага! / В. Балажынская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 20 верасня (№ 94). — С. 13. (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”) 

У артыкуле Валянціна Балажынская, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

гімназіі № Капыля імя М.В.Рамашкі, расказвае пра прафесійны лёс настаўніцы 

пачатковых класаў навучальнай установы Алы Іванаўны Булы. 

 

16.09.2022 

Дубінская, К. Вучыць ганарыцца / К. Дубінская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 16 верасня (№ 93). — С. 3. 

У Дзень народнага адзінства ў  вілейскай гімназіі № 1 “Логас” урачыста 

адкрыецца шматфункцыянальная спартыўная пляцоўка. 

 

Кастэнка, Н. Волат зямлі беларускай / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 16 верасня (№ 93). — С. 6, 7. 

Артыкул прысвечаны Герою Беларусі, генеральнаму канструктару па 

аўтамабільнай тэхніцы краіны, акадэміку Міхаілу Сцяпанавічу Высоцкаму і ДУА 

“Семежаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа ім. М. С. 

Высоцкага”, якая носіць імя знакамітага земляка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/volat-zyamli-belaruskaj/  

 

13.09.2022 

Куняўская, М. Пляцоўка для крэатыву / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 13 верасня (№ 92). — С. 10. 

Адкрыццё абласнога тыдня ўстаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

прайшло ў Салігорску. Удзельнікаў і гасцей свята чакалі творчыя прэзентацыі 

аб’яднанняў па інтарэсах, тэматычныя пляцоўкі па асновах бяспекі 

жыццядзейнасці, інтэрактыўныя пляцоўкі “Гонка, хуткасць, драйв, адрэналін”, 

“Юны рыбалоў”. Маштабна і святочна была прадстаўлена дзіцячая творчасць 

падчас флэш-мобу Dancestreet, Rock Battle і на тэатральным перформансе 

Shahta.by. 
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Куняўская, М. Свежыя ідэі / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

13 верасня (№ 92). — С. 10. 

У Мінскай вобласці на базе ўстаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

плануецца пашырыць сетку аб’яднанняў па інтарэсаў , клубаў, STEM-класаў 

тэхнічнага профілю, у тым ліку і па новых профілях. 

 

Калядзіч, Н. З аптымізмам і новымі ідэямі / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 13 верасня (№ 92). — С. 12. 

Артыкул прысвечаны дырэктару Пяршайскага дзіцячага сада-сярэдняй 

школы Валожынскага раёна Святлане Ламака. 

Электронная версія артыкула: https://ng-press.by/2022/09/13/z-aptymizmam-

i-novymi-ideyami/  

 

09.09.2022 

Куняўская, М. Другі дом для чумачак Любані / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 09 верасня (№ 91). — С. 3. 

У мікрараёне на ўскраіне Любані ўрачыста расчыніў дзверы дзіцячы сад № 1. 

 

Жданава, М. Рамантыка вялікіх і малых дарог / М. Жданава// Настаўніцкая 

газета. — 09 верасня (№ 91). — С. 21. 

 Настаўніца фізічнай культуры сярэдняй школы № 23 г. Барысава Наталля 

Белая распавядае пра турыстычныя паходы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ramantyka-vyalikih-i-malyh-

darog/  

 

06.09.2022 

Ляшкевіч, А. Зварот да народнай педагогікі / А. Ляшкевіч // Настаўніцкая 

газета. — 06 верасня (№ 90). — С. 10. 

У Зарэчанскім дзіцячым садку Смалявіцкага раёна ствараюцца і перадаюцца 

традыцыі любові да роднага краю, мовы і культуры. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zvarot-da-narodnaj-

pedagogiki/  

 

02.09.2022 

Церахава, Н. Не бачыць бар’ераў / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2022. —  02 верасня (№ 89). — С. 21. 

Артыкул пра арганізацыю інклюзіўнай адукацыі ў Заслаўскай сярэдняй школе 

№ 2 імя М. К. Пуцейкі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ne-bachyts-bar-erau/  
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30.09.2022 

Дроздовская, А. Из урока она делает шоу / А. Дроздовская // Мінская праўда. 

— 2022. — 30 верасня (№ 75). — С. 4. 

В статье рассказывается про педагога начальной школы г. Борисова Марию 

Воронько. 

 

Масько, В. Учитель с Севера с душой южанки / В. Масько // Мінская праўда. 

— 2022. — 30 верасня (№ 75). — С. 4. 

В статье рассказывается про бывшего учителя русского языка, а затем и 

директора школы Ирину Станиславовну Никулину, чей педагогический стаж – 38 

лет. 

 

Галковская, А. Своих учеников помнит по тетрадкам / А. Галковская // 

Мінская праўда. — 2022. — 30 верасня (№ 75). — С. 5. 

Статья посвящена Полине Сергеевне Хлюпневой, которая большую часть 

своей жизни посвятила средней школе № 3 Смолевич, где отвечала за организацию 

воспитательной работы, а также вела русский язык и литературу. 

 

Галковская, А. “У будущего мужа преподавала физику и математику” / А. 

Галковская // Мінская праўда. — 2022. — 30 верасня (№ 75). — С. 5. 

В статье рассказывается о педагогической династии семьи Дубаневич. 

 

28.09.2022 

Бурбуть, Э. Согретые теплом и любовью, без чувства вины, – в 

самостоятельную жизнь / Э. Бурбуть // Мінская праўда. — 2022. — 28 верасня (№ 

74). — С. 17. 

В статье рассказывается о детском доме семейного типа семьи Щурских из 

Молодечненского района. Ольга и Сергей Щурские имеют право называться 

заслуженными родителями, они восемь лет являются родителями-воспитателями 

в детском доме семейного типа в деревне Носилово Молодечненского района. 
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14.09.2022 

Орел, Д. “За пару лет в Фаниполе мы подтянем всю инфраструктуру” / Д. 

Орел // Мінская праўда. — 2022. — 14 верасня (№ 70). — С. 2. 

На открытии детского сада № 6 в Фаниполе председатель Минского 

облисполкома Александр Турчин отметил важность развития городов 

центрального региона. 

 

07.09.2022 

З добрым настроем! // Мінская праўда. — 07 верасня (№ 68). — С. 24. 

У сярэдняй школе № 5 Смалявічаў вучні глядзелі адкрыты ўрок с прэзідэнтам. 

 

 

02.09.2022 

Таких открытых уроков ещё не было! // Мінская праўда. — 02 верасня (№ 

67). — С. 3. 

Ученики Минской области после окончания открытого урока с президентом 

поделились впечатлениями. Среди них ученица Мачулищанской средней школы 

Виктория Шайкина, ученик гимназии г. Дзержинска Иван Липский, ученик 

Боровлянский средней школы № 2, кадет Минского областного кадетского училища 

Лилиана Шкреблик. 

 

Это праздник для всего города // Мінская праўда. — 02 верасня (№ 67). — С 

4. 

В северо-западном микрорайоне Смолевичей открыла свои двери средняя 

школа № 2. Школу посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. 

Председатель областного совета депутатов Наталья Якубицкая посетила 

среднюю школу № 1 г. Смолевичи. На торжественную линейку в Раковскую 

среднюю школу Воложинского района приехал заместитель председателя 

Миноблисполкома Иван Маркевич. Среднюю школу № 1 г. Фаниполя посетил 

заместитель председателя Миноблисполкома Александр Курчанов. Прокурор 

Минской области Юрий Щетько в День знаний приехал в гости к ученикам 

Боровлянской средней школы № 3. 

 

 


