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Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь смут куе ў су вя зі са смер цю сяб ра Са ю за 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі, края знаў цы Іва на Паў-
ла ві ча ЯРА ШЭ ВІ ЧА і вы каз вае шчы рае спа чу-
ван не род ным і бліз кім.

Ка лі нас па клі чуць — 
мы га то выя да па маг чы

На мі ну лым тыд ні Аляк сандр Лу ка шэн ка 

даў ін тэр в'ю ту рэц ка му ін фар ма цый на му 

агенц тву «Ана до лу». Мы пі са лі пра гэ та: 

та ды бе ла рус кі лі дар рас ка заў, што ўсе 

кан флік ты ка мусь ці па трэб ныя, ад нак Бе-

ла русь ка тэ га рыч на ў іх не за ці каў ле на. 

Так са ма ён вы ка заў зда гад ку, што прэ зі-

дэнц кія вы ба ры ва Укра і не вый грае Пётр 

Па ра шэн ка. Ця пер ін тэр в'ю ста ла да ступ на 

ў поў ным вы гля дзе, та му пуб лі ку ем са мыя 

ці ка выя мо ман ты з яго.

Да рэ чы, сён ня Прэ зі дэнт здзяйс няе афі цый ны 

ві зіт у Тур цыю. Акра мя пе ра гавораў з Прэ зі дэн там 

Тур цыі Рэ джэ пам Та і пам Эр да га нам, за пла на ва на 

су стрэ ча дзе ла вых ко лаў абедз вюх кра ін.

Пра ўдзел Бе ла ру сі ва ўрэ гу ля ван ні 
кан флік ту ва Укра і не

Мер ка ван не кі раў ні ка дзяр жа вы па гэ тым пы-

тан ні та кое: за раз на ша кра і на ро біць усё маг-

чы мае, каб унес ці свой уклад ва ўрэ гу ля ван не. 

Ад нак, ка лі прэ зі дэн ты Ра сіі і Укра і ны «бу дуць 

ба чыць уз мац нен не ро лі Бе ла ру сі там, то мы 

га то выя вы ка наць гэ тую ро лю». Тым не менш 

на вяз вац ца ў мі ра твор цы са мі мы не бу дзем. 

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, кан флікт 

ва Укра і не да гэ та га ча су аказ вае не бяс печ ны 

ўплыў на Бе ла русь.

На ша кра і на спа кой на ста віц ца 
да аб' ек тыў най кры ты кі За ха ду

Больш за тое — мы ўме ем зда бы ваць з яе 

ўро кі і ву чыц ца, упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. Па вод ле яго слоў, За ха ду не па да ба юц ца 

мно гія тэн дэн цыі, якія ад бы ва лі ся і ў мен шай 

сту пе ні ад бы ва юц ца ця пер. Ён да даў, што Бе ла-

русь ву чыц ца і ў сва іх ус ход ніх су се дзяў — Ра сіі 

і Кі тая.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува гу, што кры ты-

ка з бо ку За ха ду гу чыць на ад рас мно гіх кра ін, у 

тым лі ку і Тур цыі. Сам бе ла рус кі лі дар зы хо дзіць 

з па зі цыі, што, ка лі вас па чы на юць кры ты ка ваць, 

ве дай це, што вы ро бі це пра віль на. Ка лі кры ты-

ка не кан струк тыў ная, то ўва гу на яе звяр таць 

не вар та.

Пра бе ла рус кі брэнд
Па лі ты ку між на цы я наль на га і між кан фе сій-

на га мі ру кі раў нік дзяр жа вы на зваў брэн дам на-

шай кра і ны. Па вод ле яго слоў, па цвяр джэн нем 

гэ та га ў тым лі ку з'яў ля ец ца ад кры тая ня даў на 

ў Мін ску мя чэць.

Што бе ла рус кі лі дар бу дзе аб мяр коў ваць 
на пе ра гаворах з Эр да га нам?

Прэ зі дэнт рас ка заў, што ві зіт у Тур цыю, які мае 

ад быц ца, бу дзе ў асноў ным пры све ча ны раз-

віц цю ганд лё ва-эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня, 

ін вес ты цый на му су пра цоў ніц тву, та му што тут 

у нас па куль не тыя аб' ёмы. Ён пад крэс ліў, што 

Бе ла русь хо ча мець з Тур цы яй та кія ж цёп лыя і 

сяб роў скія ад но сі ны, як, на прык лад, з Ра сі яй.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў цёп лыя, дру-

жа люб ныя між асо бас ныя ад но сі ны з ту рэц кім 

лі да рам. «Мы на зы ва ем адзін ад на го бра там, 

гэ та бы ла іні цы я ты ва Рэ джэ па Эр да га на. Я яго 

на зы ваю сва ім сяб рам. Па-роз на му. Але заў сё-

ды як бліз кія, мож на на ват ска заць, як род ныя 

лю дзі», — да даў ён.

Па вод ле Бел ТА.

Пра пад рых тоў ку 
да Еў ра пей скіх гуль няў

«Але сён ня мы па він ны раз-

гле дзець пы тан ні га тоў нас ці 

кра і ны і на шых спарт сме наў да 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, да гэ-

тай маш таб най спар тыў най па-

 дзеі, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — 

Яна, без умоў на, ста не най важ-

ней шым гра мад ска-па лі тыч-

ным ме ра пры ем ствам у гіс то-

рыі су ве рэн най Бе ла ру сі».

Па вод ле яго слоў, да на шай 

кра і ны ў гэ тыя дні бу дзе пры ка-

ва на піль ная ўва га су свет най 

су поль нас ці. За да ча — не толь-

кі пра вес ці Гуль ні на са мым вы-

со кім уз роў ні, але і чар го вы раз 

па ка заць, што на на шай зям лі 

ство ра ны кам форт ныя і, што 

не ма ла важ на, бяс печ ныя ўмо-

вы для жыц ця і са ма рэа лі за цыі 

ча ла ве ка.

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы 

на га даў, што для пад рых тоў кі 

Гуль няў ство ра ны арг ка мі тэт 

на ча ле з прэм' ер-мі ніст рам, 

вы дзя ля юц ца не аб ход ныя фі-

нан са выя срод кі.

«Спар тыў ныя аб' ек ты, тэ ле-

ка му ні ка цыі, да рож ная сет ка, 

па са жыр скі транс парт, сту-

дэнц кая вёс ка — усё па він на 

ад па вя даць са мым вы со кім 

стан дар там. Як мне дак лад-

ва юць, пы тан ні вы ра ша юц-

ца, і вы ра ша юц ца апе ра тыў-

на. Ма дэр ні за цыя за дзей ні-

ча най інф ра струк ту ры ідзе 

па пла не, — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Ра зам з тым ха це-

ла ся б на гэ тую тэ му сён ня па-

га ва рыць прад мет на для та го, 

каб, маг чы ма, больш не вяр тац-

ца да яе да па чат ку Гуль няў».

Прэ зі дэнт НАК ча кае кан-

крэт ных пра па ноў па ўсіх не-

за вер ша ных бу доў лях, за куп-

ках ін вен та ру і аб ста ля ван ня, 

пры цяг нен ні да дат ко вых сіл і 

срод каў.

Акра мя та го, бы ла па стаў-

ле на за да ча жорст ка кант ра-

ля ваць вы дат кі. За бяс пе чыць 

ра цы я наль нае вы ка ры стан не 

ўся го аб ста ля ван ня, што за-

куп ля ец ца, аў та пар ка, па бу-

да ва ных аб' ек таў пас ля за вяр-

шэн ня Гуль няў. «Як вы кон ва-

юц ца па тра ба ван ні, ці ёсць ад-

па вед ныя пла ны?» — спы таў 

Прэ зі дэнт.

Пра спар тыў ныя за да чы 
для на шай збор най

«Да лей, да яко га спар тыў-

на га вы ні ку мы імк нём ся? Ме-

даль ныя пла ны на Гуль ні пуб-

ліч на не агуч ва лі ся, але за да ча 

ста іць кан крэт на: не менш, чым 

у Ба ку, — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Мы спа бор ні ча-

ем до ма, на сва іх арэ нах, пры 

род най пуб лі цы. Пад трым ка 

ўся го бе ла рус ка га на ро да, зра-

зу ме ла, бу дзе за бяс пе ча на. Та-

му ў нас ня ма пра ва вы сту паць 

на гэ тых Гуль нях дрэн на».

Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў 

да вес ці гэ та да спарт сме наў і трэ-

не раў, на строй ваць іх на ба раць-

бу, на цэль ваць на пе ра мо гу.

«І мы гэ та мо жам. І апош ні 

чэм пі я нат Еў ро пы па цяж кай ат-

ле ты цы па ка заў, што мы мо жам 

на роў ных зма гац ца з вя ду чы-

мі дзяр жа ва мі на шай пла не ты. 

Ёсць і ад ва рот ны прык лад — 

наш бія тлон. Гро шы вы дат ка ва лі 

не ма лыя, а што ён па ка заў, вы 

так са ма ве да е це. Тое ж са мае, 

Сяр гей Мі ка ла е віч [Ру мас, прэм'-

ер-мі ністр Бе ла ру сі. — «Зв.»], 

фут бол. Тое ж са мае — ха кей, 

сур' ёз на да вя дзец ца па ду маць. 

Але гэ та раз мо ва пас ля чэм пі я -

на ту све ту, у той гру пе, у якую

мы з ва мі зва лі лі ся, у пры ват нас-

ці ха ке іс ты. Па бія тло не мы яшчэ 

раз бя ром ся і па ін шых зі мо вых 

ві дах спор ту. Трэ ба мець на ўва-
зе, што ме да лі — гэ та не толь кі 
спар тыў ны вы нік. Гэ та го нар і 
сла ва Ра дзі мы», — да даў ён.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: спорт — 
гэ та не прос та ней кае за баў-

ляль нае ві до ві шча, гэ та біт ва, 

гэ та вай на, толь кі не га ра чая.

Да рэ чы, а як бе ла рус кая 

збор ная вы сту пі ла на І Еў ра-

пей скіх Гуль нях 2015 го да ў 

ста лі цы Азер бай джа на — Ба ку? 

Та ды на ша дру жы на за ва я ва ла 

43 ме да лі, у тым лі ку 10 за ла тых, 

11 ся рэб ра ных і 22 брон за выя. 

Ка ман да за ня ла 7-е мес ца ў не-

афі цый ным агуль на ка манд ным 

за лі ку па вар тас ці ме да лёў.

Па дэ та лё вым пла не
Як рас ка заў прэм' ер-мі ністр 

Бе ла ру сі Сяр гей Ру мас, у цэ-

лым кра і на зна хо дзіц ца ў вы со-

кай сту пе ні га тоў нас ці да пра-

вя дзен ня Еў ра пей скіх гуль няў. 
Што ты дзень пад яго кі раў ніц-
твам пра вод зяц ца па ся джэн ні 
рэс пуб лі кан ска га ар га ні за цый-
на га ка мі тэ та, на якіх раз гля да-

юц ца ак ту аль ныя праб лем ныя 

пы тан ні, пры ма юц ца ра шэн ні.

На Гуль нях бу дуць за дзей ні-
ча ны 15 спар тыў ных аб' ек таў. 
Па кож ным з іх рэа лі зу юц ца 
дэ та лё выя пла ны пад рых тоў кі. 
Ця пер за кан чва ец ца ўзвя дзен не 
ча со вай інф ра струк ту ры, за-
вяр ша ец ца за куп ка не аб ход на га 
аб ста ля ван ня. За да ча — да 
15 мая за бяс пе чыць поў ную га-
тоў насць усіх аб' ек таў.

На спар тыў ных аб' ек тах ужо 
пра ве дзе ны тэс та выя спа бор-
ніц твы па 14 спар тыў ных дыс-
цып лі нах. Знач ных праб лем не 
бы ло вы яў ле на. З кра са ві ка да 
па чат ку чэр ве ня бу дуць пра ве-
дзе ны тэс та выя спа бор ніц твы 
яшчэ па 12 дыс цып лі нах у сямі 
ві дах спор ту.

Прак тыч на за вер ша на рас-
пра цоў ка ін фар ма цый на-тэх на-
ла гіч най плат фор мы. Асоб ныя 
мо ду лі сіс тэ мы ўжо пра тэс ці ра-
ва ныя, у маі бу дуць пра тэс та ва-
ныя ўсе сэр ві сы.

Для заў зя та раў і ту рыс таў 
з улі кам ужо за пла на ва на га 
раз мя шчэн ня спарт сме наў бу-
дзе да ступ на ка ля ся мі ты сяч 
мес цаў — не лі ча чы ква тэр у 
арэн ду. Вы зна ча ны мес цы пра-
жы ван ня ў Мін скай воб лас ці — 

да ступ на больш чым 18 ты сяч 

мес цаў у гас ці ні цах, са на то ры-

ях, аг ра ся дзі бах.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

УЗ РО ВЕНЬ ГА ТОЎ НАС ЦІ — 
ВЫ СО КІ

 У тэ му

«Праб лем ныя пы тан ні ў пад рых тоў цы 
да Еў ра пей скіх гуль няў ад сут ні ча юць»

Па вы ні ках па ся джэн ня прэм' ер-мі ністр 

Сяр гей Ру мас па гу та рыў з жур на ліс та мі.

Ён ад зна чыў, што кі раў нік дзяр жа вы пад час 

па ся джэн ня пад ра бяз на спы ніў ся на га тоў нас ці 

кож на га з 15 спар тыў ных аб' ек таў, якія пры-

муць Еў ра пей скія гуль ні. Аб мер ка ва лі пы тан ні 

хар ча ван ня, удзе лу ва лан цё раў, раз мя шчэн ня 

афі цый ных асоб, спарт сме наў.

Ён так са ма звяр нуў ува гу, што ёсць яшчэ 

лі та раль на тры аб' ек ты, дзе трэ ба за вяр шыць 

апош нія ра монт ныя мо ман ты. «95 % аб ста-

ля ван ня ўжо ўста ноў ле на, вось гэ тыя 5 % па-

стаў ля юц ца па гра фі ку, але на 15 мая поў ная 

га тоў насць усіх аб' ек таў бу дзе за бяс пе ча на», — 

ска заў прэм' ер-мі ністр.

«Праб лем ныя пы тан ні ў пад рых тоў цы да Еў-

ра гуль няў ад сут ні ча юць», — пад крэс ліў ён.

У хо дзе буй ных спар тыў ных ме ра пры ем стваў 

час та рэз ка пад скок вае кошт пра жы ван ня ў гас ці-

ні цах, так са ма цэ ны па ды ма юць і лю дзі, якія зда-

юць ква тэ ры ў арэн ду. Як з гэ тым зма га юц ца?

«У Мін ску ні чо га па доб на га ад бы вац ца не 

бу дзе. Сён ня Ды рэк цыя па пра вя дзен ні Еў ра-

гуль няў пад пі са ла па гад нен не з усі мі буй ны мі 

га тэ ля мі, якія бу дуць пры маць гас цей. І ў гэ тых 

па гад нен нях вы раз на за фік са ва на, што цэ ны 

на пе ры яд гэ та га маш таб на га спар тыў на га спа-

бор ніц тва па ды мац ца не бу дуць», — пад крэс ліў 

прэм' ер-мі ністр.

Сур' ёз нае пы тан не — ці ўда ец ца ўклас ці ся 

ў за пла на ва ны бюд жэт? «Мы зна хо дзім ся ў 

рам ках пер ша па чат ко ва за цвер джа на га каш-

та ры са. Больш за тое, мы ад чу ва ем, што па 

пры цяг нен ні спон са раў унут ры кра і ны гэ ты ар-

ты кул да хо даў пе ра вы ка на ем», — ад зна чыў 

прэм' ер-мі ністр.

Так, ак тыў на ўклю ча юц ца пры ват ныя ар га-

ні за цыі, якія за ці каў ле ны ў рэ кла ме сва ёй пра-

дук цыі на Еў ра гуль нях. Што па знеш ніх спон-

са рах, то ці ёсць зру хі ў па зі тыў ны бок? «Не, па 

знеш ніх, на жаль, ЕАК [Еў ра пей скія алім пій скія 

ка мі тэ ты. — «Зв.»] пад вёў нас і не змог пры-

цяг нуць ні ад на го знеш ня га спон са ра. Але мы 

кам пен су ем гэ та знеш ні мі спон са ра мі ў тым 

лі ку, якіх пры цяг вае сён ня Ды рэк цыя. Вя до ма, 

на пер ша па чат ко выя ліч бы мы не вый дзем. 

Ка лі б нам ЕАК да ве рыў гэ тую ра бо ту за два 

га ды, то, вя до ма, мы б змаг лі пры цяг нуць знеш-

ніх спон са раў на та кое гла баль нае спар тыў нае 

спа бор ніц тва», — да даў Сяр гей Ру мас.

* *  *

Акра мя та го, па вы ні ках па ся джэн ня ста ла 

вя до ма, што аба вяз кі пер ша га ві цэ-прэ зі дэн-

та НАК бу дзе вы кон ваць па моч нік Прэ зі дэн та 

па на цы я наль най бяс пе цы Вік тар Лу ка шэн ка. 

Пы тан ні, якія за ма ца ва ны за ім: між на род нае 

су пра цоў ніц тва, пад рых тоў ка да буй ных спар-

 тыў ных ме ра пры ем стваў, у тым лі ку — да 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў і лёг ка ат ле тыч на га мат ча 

Еў ро па — Аме ры ка.

«На цы я наль ны дзі ця чы тэх на парк — 

гэ та якас на но вая ўста но ва аду ка цыі, 

скі ра ва ная на вы ха ван не на цы я наль-

най ін тэ ле кту аль най элі ты», — та кую 

дум ку вы ка заў пад час су стрэ чы з жур-

на ліс та мі на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня пра фе сій най аду ка цыі Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі Сяр гей КАС ПЯ РО ВІЧ.

12 кра са ві ка кі раў ні ком дзяр жа вы быў 

пад пі са ны ўказ аб ства рэн ні ў кра і не На-

цы я наль на га дзі ця ча га тэх на пар ка. Пла ну-

ец ца, што ён пач не пра ца ваць у ста лі цы да 

1 сту дзе ня 2021 го да. Што год у тэх на пар ку 

бу дзе пра хо дзіць на ву чан не ка ля дзвюх ты-

сяч най больш адо ра ных дзя цей — вуч няў 

6—11-х кла саў з усіх рэ гі ё наў кра і ны.

— Мы ка жам пра ства рэн не прын цы по-

ва но вай уста но вы аду ка цыі з вель мі сур'-

ёз ным кад ра вым за бес пя чэн нем, з якас на 

но вай ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зай і но-

вай аду ка цый най пра гра май па ра бо це з 

адо ра най мо лад дзю, — пад крэс ліў Сяр гей 

Кас пя ро віч. — У асно ву на ву чан ня бу дзе 

па кла дзе ны пра ект ны ме тад і між дыс цып-

лі нар ны па ды ход. Школь ні кі, ада бра ныя на 

асно ве да стат ко ва жорст кіх кры тэ ры яў, бу-

дуць на ву чац ца ў На цы я наль ным дзі ця чым 

тэх на пар ку на пра ця гу 21 дня (ад ной зме ны, 

пры све ча най рэа лі за цыі кан крэт на га пра ек-

та), а за тым бу дзе вес ці ся іх дыс тан цый нае 

су пра ва джэн не — да та го мо ман ту, па куль 

яны зноў не тра пяць на зме ну ў тэх на парк. 

Мы ра зу ме ем: каб пра ца ваць з адо ра ны мі 

дзець мі і мо лад дзю, не аб ход на пры цяг ваць 

са мых та ле на ві тых і адо ра ных пе да го гаў. 

Для гэ та га пра ду гле джа ны ад па вед ныя ма-

ты ва цый ныя па ды хо ды і асаб лі выя па ды хо ды 

ў пла не апла ты пра цы, — па абя цаў Сяр гей 

Кас пя ро віч. — Бу дуць пры цяг вац ца най леп-

шыя пе да го гі, якія пра цу юць ва ўста но вах 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі, да дат ко вай 

аду ка цыі, на стаў ні кі-ме та дыс ты, уні вер сі-

тэц кія вы клад чы кі, ву чо ныя На цы я наль най 

ака дэ міі на вук, спе цы я ліс ты, якія зай ма юц ца 

ў ар га ні за цы ях і на прад пры ем ствах кан с-

трук тар скай дзей нас цю, за бяс печ ва юць тэх-

на ла гіч нае раз віц цё.

У На цы я наль ным дзі ця чым тэх на пар ку 

ство раць ад па вед ную ву чэб на-ла ба ра тор-

ную ба зу. Ла ба ра то рыі бу дуць за бяс печ ваць 

по шу ка вую дзей насць адо ра най мо ла дзі ў 

га лі не бія- і ін фар ма цый ных тэх на ло гій, кас-

міч най тэх ні кі і шэ ра гу ін шых кі рун каў. На 

ця пе раш ні мо мант пра ду гле джа на не менш 

за 11 функ цы я наль ных кі рун каў, па якіх бу-

дуць пра во дзіц ца да сле да ван ні. Па ме ры 

з'яў лен ня но вых пра рыў ных тэх на ло гій ла-

ба ра тор ная ба за бу дзе ўдас ка наль вац ца, 

каб не ад стаць ад ча су.

У інф ра струк ту ру тэх на пар ка, які раз мес-

ціц ца ў жы лым комп лек се «Ма гістр», увой-

дуць ву чэб на-ла ба ра тор ны кор пус і ін тэр нат 

для пра жы ван ня на ву чэн цаў, раз лі ча ны на 

300 ча ла век. Пра жы ван не і хар ча ван не бу-

дуць за бяс печ вац ца за кошт срод каў рэс-

пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

Да та го ж у жы лым комп лек се «Ма гістр» 

пла ну ец ца ўзвес ці шко лу на 750 мес цаў: яна 

бу дзе за бяс печ ваць як па трэ бы жы ха роў мік-

ра ра ё на, так і па трэ бы На цы я наль на га дзі-

ця ча га тэх на пар ка. Яго вы ха ван цы змо гуць 

на ву чац ца ў шко ле па ін ды ві ду аль ных аду-

ка цый ных пла нах, каб не ад стаць ад сва іх 

ад на клас ні каў па школь най пра гра ме.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны УНІ КАЛЬ НЫЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ
ДЛЯ ЮНЫХ ІН ТЭ ЛЕ КТУ А ЛАЎ


