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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

У яе скар бон цы — па сот ні 

за ЦТ па гра ма да знаў стве і 

анг лій скай мо ве, за ла ты ме-

даль і дып лом рэс пуб лі кан-

скай алім пі я ды па бе ла рус-

кай мо ве. «У пры ём най ка мі-

сіі БДУ вель мі здзі ві лі ся, ка лі 

ўба чы лі мае ба лы. Спы та лі, 

ча му на тэ ле ба чан ні мя не 

яшчэ не па каз ва лі. Ад ка за ла, 

што тэ ле ба чан не, ма быць, не 

да еха ла да Пін ска», — жар-

туе абі ту ры ент ка.

Рых та вац ца да ЦТ пін-

ская школь ні ца па ча ла за 

год. Зай ма ла ся з рэ пе ты та-

ра мі — па два двух га дзін-

ныя за ня ткі на ты дзень па 

кож ным прад ме це.

— Ду маю, маг ла б і са-

ма, але, ка лі ёсць кант роль 

збо ку, гэ та заў сё ды лепш. 

Ты ра зу ме еш, што, ка лі 

прый дзеш да на стаў ні ка 

не пад рых та ва ным, бу дзе 

ня ём ка. Плюс яны да юць 

больш ве даў, чым у шко ле. 

На прык лад, школь ная пра-

гра ма па анг лій скай мо ве 

не зу сім су па дае з тым, што 

па да ец ца ў ЦТ. Яшчэ я на-

бы ва ла пад руч ні кі з тэс та мі, 

ра ша ла іх. Як і ўсе. Але так 

атры ма ла ся, што пад рых-

та ва ла ся трош кі лепш за 

ін шых, — сціп ла рас каз вае 

На стас ся.

Дзяў чы на пад ліч вае: ра-

зам на вы ву чэн не анг лій скай 

мо вы і гра ма да знаў ства тра-

ці ла га дзін 16 на ты дзень. 

У пры ём най ка мі сіі яе на ват 

па шка да ва лі: маў ляў, ні я ка га 

аса біс та га жыц ця. «Але яно 

бы ло! — пе ра кон вае су раз-

моў ні ца. — Я гу ля ла з сяб ра мі, 

ха дзі ла ў кі но, чы та ла, спа ла. 

Сон — гэ та вель мі важ на».

Пер шы мі з'я ві лі ся вы ні кі 

па гра ма да знаў стве. На сця 

та ды бы ла до ма, але гля-

дзець ба лы ба я ла ся — па-

пра сі ла ма лод ша га бра та. 

Ка лі па чу ла пра сот ню, не 

па ве ры ла: ве да ла, што гэ та 

маг чы ма, але не ў яе вы пад-

ку. А баць кі пры зна лі ся: так 

і ду ма лі, што дач ка здасць 

тэс ты на вы дат на. Вы ні кі па 

анг лій скай мо ве дзяў чы на 

ўба чы ла, ка лі еха ла ў аў-

то бу се. Ад ра дас ці кры ча-

ла так, што ўсе па са жы ры 

азі ра лі ся. Пін чан ка, да рэ чы, 

пі са ла ЦТ па яшчэ ад ным 

прад ме це — гіс то рыі Бе-

ла ру сі. На ўся кі вы па дак. 

На бра ла 79 ба лаў. «Але я 

мэ та на кі ра ва на не рых та ва-

ла ся», — кі дае не зна рок.

З алім пі я дай па бе ла рус-

кай мо ве так са ма скла ла ся 

як ні ко лі ўда ла. На аб лас-

ны этап школь ні ца тра пі ла 

толь кі ў гэ тым го дзе. Не ха-

вае: на ват не ду ма ла, што 

вый дзе на рэс пуб лі ку. А ка лі 

вый шла, зра бі ла ўсё маг чы-

мае, каб атры маць 100 ба-

лаў для па ступ лен ня.

Баць кі дзяў чы ны пра цу-

юць у Пін скім аў то бус ным 

пар ку. Ма ма — ка сір, та та — 

вя ду чы спе цы я ліст ад дзе ла 

мар ке тынгу. Але На сця вы-

бра ла ін шы шлях. Па да ла 

да ку мен ты на фа куль тэт 

між на род ных ад но сін БДУ. 

Спе цы яль насць — «між на-

род ныя ад но сі ны». «Ся бар 

па ра іў. Я па чы та ла пра фа-

куль тэт, з'ез дзі ла на дзень 

ад чы не ных дзвя рэй, па слу-

ха ла вы клад чы каў. Пра хад-

ныя ба лы вель мі вы со кія — 

для мя не гэ та га во рыць аб 

тым, што спе цы яль насць 

прэ стыж ная. Ёсць перс пек-

ты ва стаць дып ла ма там ці 

мі ніст рам за меж ных спраў, 

ча му не?» — смя ец ца.

За па сны ва ры янт, вя до-

ма, быў — юр фак Ака дэ міі 

кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 

або МДЛУ (бо ёсць здоль-

нас ці да вы ву чэн ня за меж-

ных моў). Але ў вы ні ку ўсё 

скла ла ся па пла не А.

Тым, хто бу дзе рых та вац-

ца да па ступ лен ня ў на ступ-

ным го дзе, На стас ся ра іць 

пра віль на раз мяр коў ваць 

свае сі лы.

— Не трэ ба з са ма га па-

чат ку ўвесь час ад да ваць 

прад ме там. Бо ка лі ся-

дзець 24 га дзі ны на су ткі і 

вы ву чаць ад но і тое ж, гэ та 

хут ка аб рыд не і ты не змо-

жаш гля дзець на пад руч ні кі. 

Усё трэ ба ра біць па сту по ва. 

А по тым на ЦТ мак сі маль на 

скан цэнт ра вац ца. І не хва-

ля вац ца — інакш да 90 ба-

лаў не да цяг неш.

У лі пе ні дзяў чы на пла нуе 

ад па чы ваць до ма. А ў жніў-

ні збі ра ец ца ў ла гер «Блік», 

на спе цы я лі за ва ную зме ну 

для тых, хто гу ляе ў «Што? 

Дзе? Ка лі?». «Гэ та мой лю-

бі мы ла гер», — пры зна ец ца 

дзяў чы на і шка дуе, што ў гэ-

ты школь ны лет нік па е дзе ў 

апош ні раз.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Рэ кор ды пры ём най кам па нііРэ кор ды пры ём най кам па ніі  

«Пад рых та ва ла ся 
трош кі лепш за ін шых»

Вы пуск ні ца пін скай гім на зіі па сту пае ў БДУ з 400 ба ла мі

«ЗЯ ЛЁ НЫЯ» ПРА ЕК ТЫ 
НА ВА ГРУД ЧЫ НЫ

Ву чэб на-кан суль та цый ны цэнтр па 

ад наў ляль ных кры ні цах энер гіі ў На-

ва груд скім аграр ным ка ле джы, сіс-

тэ ма га ра ча га во да за бес пя чэн ня на 

со неч най энер гіі ў цэнт раль най ра ён-

най баль ні цы і но вая вет ра стан цыя ў 

вёс цы Граб ні кі. Тры но выя аб'ек ты ў 

адзін дзень з'я ві лі ся ў ра ё не дзя ку ю-

чы пра ек ту «Раз віц цё ад наў ляль ных 

кры ніц энер гіі ў На ва груд скім ра ё не — 

Да рож ная кар та для эка ла гіч на чыс тай 

тэ ры то рыі».

На ва гру дак — уні каль нае па сва іх пры-

род на-клі ма тыч ных умо вах мес ца. Та му 

ад наў ляль ная энер ге ты ка — асаб лі васць 

краю, яго імі джа вы склад нік, за ўва жыў на 

ўра чыс тым ад крыц ці вет ра стан цыі Ана толь 

МАР КЕ ВІЧ, стар шы ня На ва груд ска га рай-

вы кан ка ма.

Вят рак ма гут нас цю 2,5 МВт — гэ та 

ўста ноў ка 100-мет ро вай вы шы ні з 50-мет-

ро вы мі ло пас ця мі — з'я ві ў ся дзя ку ю чы 

пад трым цы Еў ра пей ска га са ю за ў парт-

нёр стве з Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Бе ла ру сі.

Анд рэа ВІК ТА РЫН, па сол Еў ра пей ска-

га са ю за ў Бе ла ру сі, ад зна чы ла фі нан са вую 

ка рысць, якую пры ня се ра бо та ўста ноў кі ву-

чэб на му цэнт ру Мі ніс тэр ства пры ро ды, што 

да зво ліць яму рас пра цоў ваць да дат ко выя 

ву чэб ныя пра гра мы і да ваць маг чы мас ці для 

пад рых тоў кі бу ду чых спе цы я ліс таў.

Сён ня на На ва груд чы не пра цуе амаль 

не па ло ва ўсіх вет раў ста но вак Бе ла ру сі 

(20 з 50). Агуль ная ма гут насць вет ра коў 

ра ё на — 32 МВт.

Іры на СІДАРОК.

НА ШЫ РЭ ЗЕР ВЫ — 
6,8 млрд ДО ЛА РАЎ

Па ста не на 1 лі пе ня між на род ныя 

рэ зер во выя ак ты вы кра і ны скла лі 

6 млрд 831,4 млн до ла раў (у эк ві ва-

лен це). За чэр вень зо ла та ва лют ныя 

рэ зер вы зні зі лі ся на 108,2 млн до ла раў 

(на 1,6 пра цэн та) пас ля ска ра чэн ня ў 

маі на 98,5 млн до ла раў (на 1,4 пра-

цэн та).

Зні жэн не ўзроў ню між на род ных рэ зер-

во вых ак ты ваў па вы ні ках чэр ве ня тлу ма-

чыц ца пла на вым па га шэн нем Нац бан кам і 

ўра дам кра і ны ўнут ра ных аба вя за цель стваў 

у за меж най ва лю це на агуль ную су му ка ля 

424 млн до ла раў, а так са ма зні жэн нем кош-

ту ма не тар на га зо ла та.

Пад тры ман ню ўзроў ню між на род ных рэ-

зер во вых ак ты ваў у чэр ве ні спры я лі куп ля 

за меж най ва лю ты На цы я наль ным бан кам 

на тар гах Бе ла рус кай ва лют на-фон да вай 

бір жы, па ступ лен не за меж най ва лю ты ў 

бюд жэт, у тым лі ку ад збі ран ня экс парт ных 

пош лін на наф ту і наф та пра дук ты, па ступ-

лен не срод каў ад про да жу на ўнут ра ным 

рын ку Нац бан кам і Мі ніс тэр ствам фі нан-

саў аб лі га цый, на мі на ва ных у за меж най 

ва лю це.

Сяр гей КУР КАЧ.

ДВАЙ НОЕ «РЭ ХА ВАЙ НЫ»
Чы гу нач ны мост у Ар шан скім ра ё не 

са пё рам прый шло ся раз мі ні ра ваць 

двой чы.

Пад час ра монт ных ра бот на пе ра го не Ор-

ша — Чэр ві на, зняў шы част ку верх ня га па-

лат на, ра бо чыя ўба чы лі тра ці ла выя шаш кі. 

Вы клі ка лі са пё раў. Яны да ста лі з-пад зям лі 

54 бо еп ры па сы ча соў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Іх зні шчы лі ў бяс печ ным мес цы.

На на ступ ны дзень, як па ве да мі ла афі-

цый ны прад стаў нік вай ско вай час ці 

5524 Ма рыя ВА РАБ' Ё ВА, са пё раў зноў 

вы клі ка лі ту ды ж, бо пра цяг нуў шы ра монт, 

зноў на ткну лі ся на «рэ ха вай ны».

Са пёр на-пі ра тэх ніч ны раз лік пад ка ман-

да ван нем стар ша га пра пар шчы ка Ві та ля 

Іг на ці ка на гэ ты раз да стаў 99 тра ці ла вых 

ша шак.

— На мес ца вы еха лі ў 10 га дзін ра ні цы, 

а ка ля трох дня пе рад алі ін фар ма цыю пра 

тое, што ўсё не аб ход нае бы ло зроб ле на, — 

удак лад ні ла Ма рыя Ва раб' ё ва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

КА ЛІ 
КА РЫСЦЬ — 
АГУЛЬ НАЯ
З які мі пы тан ня мі 
прый шлі на пры ём 
да кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
На тал лі Ка ча на вай 
гра ма дзя не ў Ле пе лі

Са сва і мі праб ле ма мі звяр ну лі ся не толь кі жы ха ры 

Ві цеб ска га рэ гі ё на, але і Ма гі лёў скай, Брэсц кай і Гро-

дзен скай аб лас цей. 

У час раз мо вы з жур на ліс та мі На тал ля Ка ча на ва ад-

зна чы ла, што пы тан няў па сту пі ла шмат і ўсе яны раз на-

пла на выя: ад жыл лё вых праб лем да пы тан няў аду ка цыі. 

«Вы яз ныя пры ёмы да юць маг чы масць да ве дац ца, што ад-

бы ва ец ца ў рэ гі ё не, якія праб ле мы іс ну юць у жы ха роў. Та кія 

су стрэ чы па каз ва юць пэў ны зрэз у якас ці ра бо ты мяс цо вай 

ула ды са зва ро та мі гра ма дзян. Па ра да ва ла, што лю дзі 

пры хо дзяць не толь кі па сва іх пры ват ных пы тан нях, але і 

імк нуц ца неш та зра біць дзе ля агуль на га даб ра, вы каз ва-

юць пра па но вы, як раз ві ваць той ці ін шы на се ле ны пункт, 

асаб лі ва, дзе яны на ра дзі лі ся», — пад крэс лі ла кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Так, жы хар Смар го ні рас ка заў пра ад сут насць па рад ку 

на не ка то рых ма са вых па ха ван нях сал дат Пер шай су свет-

най вай ны. Ён зай ма ец ца гіс та рыч най рэ кан струк цы яй і 

пры яго да па мо зе ўда ло ся ства рыць ту рыс тыч ны аб' ект 

«За ла тая гор ка» (уз вы шэн не, дзе пад час Пер шай су свет-

най вай ны зна хо дзіў ся ня мец кі на зі раль ны пункт). Та кія 

мес цы да па ма га юць за хоў ваць гіс та рыч ную па мяць на ро да 

і пры цяг ва юць ту рыс таў з роз ных кра ін.

Жы хар ка са ма га ма лень ка га го ра да Бе ла ру сі Дзіс ны 

Мёр ска га ра ё на, якая пры еха ла на пры ём, вы ка за ла не-

каль кі ідэй аб раз віц ці вы твор час ці ў рэ гі ё не, каб лю дзі не 

з'яз джа лі з род на га краю. На тал ля Ка ча на ва ад зна чы ла, 

што звер не ўва гу аб лас ных улад на Дзіс ну.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та так са ма ак цэн та ва ла 

ўва гу на важ нас ці та го, як ува саб ля юц ца ў жыц цё роз ныя 

пра гра мы, пла ны і за ко ны на мес цах. «Вя до ма, па ды ма лі ся 

пы тан ні, якія мяс цо выя ўла ды па він ны апе ра тыў на вы ра-

шаць і не зму шаць лю дзей за піс вац ца на пры ём кі ру ю чых 

асоб рэ гі я наль на га або рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню. Праб-

ле мы не аб ход на вы ра шаць апе ра тыў на, у пер шую чар-

гу — тыя, што да ты чац ца пы тан няў на вя дзен ня па рад ку на 

зям лі, доб ра ўпа рад ка ван ня, тое, пра што ка жам у Год ма лой 

ра дзі мы асаб лі ва. Гэ тыя за да чы ста віў і кі раў нік дзяр жа вы. 

Без умоў на, ней кія пы тан ні ад ра зу не маг чы ма вы ра шыць 

з-за пэў ных аб ста він, але вы пад каў, ка лі праб ле мы лю-

дзей ад клад ва юц ца на доў га, быць не па він на», — ска за ла 

На тал ля Ка ча на ва.

На пры ёме ў кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та бы ло 

агу ча на ка ля 40 пы тан няў, не ка то рыя зва ро ты бы лі ка лек-

тыў ны мі. Усе пы тан ні ўзя тыя на кант роль



Па куль абі ту ры ен ты вы ву ча юць пра хад ныя ба лы 

на спе цы яль нас ці і пры кід ва юць, на што хо піць іх 

вы ні каў, вы пуск ні ца пін скай гім на зіі № 3 На стас ся 

ЖАЎ НЕ РЫК ве дае дак лад на: па сту пі ла. У су ме дзяў-

чы на на бра ла 400 ба лаў! 


