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У па ня дзе лак су пра цоў ні кі мі лі цыі 
102-і раз ад зна чаць пра фе сій нае 
свя та. Да та больш чым 
сім ва ліч ная, бо ме на ві та 
гэ ты ну мар на бі ра юць тыя, 
ка му па трэб на да па мо га.

У сям'і Мі ха ле ві чаў 4 са ка ві ка — двай ное 

свя та, су жэн цы Дзміт рый і Іна абое на пра ця гу 

двац ца ці га доў пра цу юць у ор га нах унут ра ных 

спраў. Больш за тое, ме на ві та служ ба і ву чо-

ба ў струк ту ры МУС да па маг лі ім знай сці ад но 

ад на го.

— На трэ цім кур се Ма гі лёў ска га вы шэй ша га 

ка ле джа МУС мы па зна ё мі лі ся з Дзі мам, а праз 

тры ме ся цы су стрэч ён пра па на ваў мне стаць 

яго жон кай, — ус па мі нае Іна.

Сён ня бы лыя кур сан ты зай ма юць па са ды ў 

роз ных струк ту рах МУС. Пад пал коў нік Дзміт-

рый Мі ха ле віч — на мес нік на чаль ні ка Мінск ага 

ад дзе ла ўнут ра ных спраў на транс пар це па 

ідэа ла гіч най ра бо це і кад ра вым за бес пя чэн ні. 

А Іна — ін спек тар ад дзе ла па гра ма дзян стве і 

міг ра цыі Пар ты зан ска га РУ УС ста лі цы. Але га-

лоў нае ба гац це ся мей най па ры — двое дзе так: 

10-га до вы Іван і 8-га до вая Дзі я на. Ва ня зай-

ма ец ца пя ці бор' ем і ка ра тэ, але ня гле дзя чы на 

пос пе хі ў спор це ма рыць стаць ку ха рам, а вось 

Дзі я на пла нуе пай сці па сля дах баць коў і стаць 

мі лі цы я не рам. За раз дзяў чын ка па спя хо ва зай-

ма ец ца мас тац кай гім нас ты кай, а так са ма доб-

ра ма люе.

Анд рэй СА ЗО НАЎ, фота аўтара.
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Аляк сандр КЛІ ЦУ НОЎ, 
га лоў ны рэ дак тар га зе ты 

«Витеб ские вес ти»:

— Сён ня ад бы ла ся са праў ды вя лі кая 

раз мо ва з Прэ зі дэн там. Як заў сё ды, гу тар-

ка бы ла ад кры тая, шчы рая. Сло ва «шчы-

расць» сён ня гу ча ла не адзін раз, на ват з 

вус наў кі раў ні ка дзяр жа вы. Раз мо ва шмат 

у чым да ты чы ла ся пы тан няў між на род най 

па лі ты кі, па чы на ю чы ад са юз ных ад но сін з 

Ра сі яй да пы тан няў Ве не су э лы, Сі рыі. Ад-

нос на ўнут ра най па лі ты кі трэ ба за ўва жыць, 

што больш за 2000 пы тан няў ад ра са ва лі 

гра ма дзя не Аляк санд ру Лу ка шэн ку. Яны 

бу дуць пе ра да дзе ны ў Ад мі ніст ра цыю Прэ-

зі дэн та і ста нуць ас но вай для скла дан ня 

чар го ва га Па слан ня бе ла рус ка му на ро ду 

і На цы я наль на му схо ду. Та му я ўпэў не ны, 

што пы тан ні зной дуць сваё ад люст ра ван не 

ў ад ным са зна ка вых да ку мен таў. Сім ва ліч-

на, што гу тар ка скон чы ла ся на тэ ме сям'і, 

дзя цін ства, він ша ван ня жан чын з на ды хо-

дзя чым свя там 8 Са ка ві ка.

Ігар КАР ПЕН КА, 
мі ністр аду ка цыі:

— Са мае га лоў нае, што дзяр жа ва — 

гэ та ве лі зар ны ка ра бель. Дзе ўсё ўза е-

ма звя за на, і кож ная га лі на звя за на ад на 

з ад ной. Ад та го, як спра цуе эка но мі ка, як 

бу дзе на поў не ны бюд жэт, так, ад па вед на, 

бу дзе і рас ці за ро бак у той жа бюд жэт-

най сфе ры, што так са ма не ма ла важ на 

для сіс тэ мы аду ка цыі. Зноў жа мы ка жам 

пра якасць пад рых тоў кі спе цы я ліс таў для 

та го, каб тыя ж га лі ны эка но мі кі ак тыў-

на раз ві ва лі ся, каб спе цы я ліс ты бы лі са-

праўд ны мі драй ве ра мі гэ та га ўстой лі ва га 

эка на міч на га рос ту. Усё ўза е ма звя за на, і, 

на пэў на, гэ ты па сыл быў да стат ко ва сур'-

ёз ным. І мне па да ец ца, ва ўні сон гу ча ла 

тэ ма по шу ку на цы я наль най ідэі, якая б 

усіх аб' яд на ла, якая б са праў ды аб' яд ноў-

ва ла лю дзей. У сіс тэ ме аду ка цыі, яе кан-

цэп цыі ўстой лі ва га раз віц ця ёсць так са ма 

пэў ны эле мент, які мо жа лег чы ў асно ву 

гэ тай на цы я наль най ідэі.

Сяр гей СЫ РА НКОЎ, 
пер шы на мес нік на чаль ні ка 

га лоў на га ўпраў лен ня па аду ка цыі 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма:

— Бе ла ру сы заў сё ды ца ні лі ста біль насць 

і ўпэў не насць у заўт раш нім дні, у тым лі ку і 

ў вы ра шэн ні та кіх стра тэ гіч ных пы тан няў, 

як вы строй ван не дып ла ма тыч ных ад но сін з 

Ра сій скай Фе дэ ра цы яй і Еў ра са ю зам. Сло-

вы Прэ зі дэн та пра гон ку ўзбра ен няў і пра 

тое, што Бе ла русь ні ко лі не бу дзе па гра жаць 

Поль шчы вай ной, лі чу свед чан нем та го, што 

Рэс пуб лі ка Бе ла русь з'яў ля ец ца сён ня га ран-

там мі ру і бяс пе кі. Спа да баў ся так са ма ад каз 

на пы тан не, якім чы нам мож на па вы сіць даб-

ра быт бе ла ру саў. Прэ зі дэнт па ра іў прос та 

па чаць пра ца ваць. Гэ та вель мі ак ту аль на ва 

ўмо вах сён няш няй са ма за ня тас ці.

Алег КАН ДРА ЦЕН КА, 
ды рэк тар ІТ-кам па ніі LWO:

— Бы ло шмат важ ных тэм. Для кож на га 

яны бы лі свае, для кож на га яны бы лі пра 

на ба ле лае. Яшчэ да з'яў лен ня ПВТ мы бра-

лі прос та ру бель, уклад ва лі ў но вы пра дукт, 

рас пра цоў ва лі пра гра му. І гэ ты ру бель поў-

нас цю ад да ва лі на за роб кі і на па да ткі, дык 

по тым па на шых пра ві лах да гэ туль дзей ні-

ча юць, 18 пра цэн таў па він ны бы лі пры пла-

ціць. Гэ та зна чыць, уклад ва еш 10 міль ё наў 

до ла раў і 1,8 міль ё на яшчэ звер ху. ПВТ са-

мае га лоў нае што зра біў — да зво ліў нам 

па-сум лен на му пла ціць па да ткі і пры гэ тым 

не сы хо дзіць у глы бо кія мі ну сы ад ра зу, ства-

раць пра дукт. Та му тое, што трэ ба, я ўпэў не-

ны, ІТ-га лі на не прос та ад пра цуе, яна яшчэ 

і зро біць лепш.

Сяр гей МА ЗАЙ ЛА, ды рэк тар 
тэ ле ра дыё вя шчаль на га ка на ла 

«Грод на Плюс», дэ пу тат Гро дзен-
ска га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў:

— Пер шае ўра жан не па вы ні ках гу тар-

кі: не бы ло тэ мы, аб якой бы нель га бы ло 

га ва рыць, пры чым у за ле зна хо дзі лі ся як 

прад стаў ні кі дзяр жаў ных, так і не дзяр жаў-

ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі, не толь кі 

бе ла рус кія.

Дру гое: Прэ зі дэнт сам па пра сіў, каб гэ та 

бы лі не ад ка зы на пы тан ні, а са праўд ная 

гу тар ка. На кан струк тыў ныя пра па но вы, ня-

гле дзя чы на тое, ад ка го яны іш лі, рэ ага ваў 

ста ноў ча і тыя, што па тра бу юць пра пра цоў кі, 

да ру чаў кі раў ні ку Ад мі ніст ра цыі. Ка лі я з не-

ка то ры мі мо ман та мі быў ня згод ны, да во дзіў 

контр ар гу мен ты, да ваў тлу ма чэн ні.

Раз мо ва не аб мя жоў ва ла ся Бе ла рус сю, 

пад час гу тар кі вый шлі на між на род ныя пы-

тан ні, за кра на ю чы Гру зію, Укра і ну, Азер бай-

джан і Кі тай.

На тал ля НО ВІ КА ВА, 
за гад чы ца ад дзе ла ма гі лёў ска га 

ін фар ма цый на га агенц тва 
«Ма гі лёў скія ве да мас ці»:

— Та кія раз мо вы да зва ля юць па ды маць 

праб ле мы, якія даў но на спе лі ў гра мад стве і 

па тра бу юць ад ка зу. Зва рот ная су вязь вель-

мі важ ная як для ўла ды, так і для прос тых 
лю дзей. І мне ім па нуе тое, што маг чы масць 
за даць пы тан не кі раў ні ку кра і ны іс нуе ў 
прад стаў ні коў роз ных сла ёў на сель ніц тва. 
Апош нім ча сам лю дзі ста лі вель мі ці ка віц-
ца знеш няй і ўнут ра най па лі ты кай на шай 
кра і ны і су сед ніх. Гра ма дзян хва люе, якое 
мес ца на па лі тыч най кар це зай мае Бе ла русь 
у ад но сі нах да Ра сіі. І Прэ зі дэнт даў з гэ тай 
на го ды вы чар паль ны ад каз.

Юрый ДОЎ НАР, 
пер шы на мес нік 

га лоў на га рэ дак та ра 
га зе ты «Прес сбол»:

— Я ўпер шы ню пры сут ні чаў на та кім ме-
ра пры ем стве, але на шу га зе ту час та за пра-
ша юць на та ко га ро ду су стрэ чы. Бы ло ці ка ва 
па гля дзець на шэ раг СМІ, якія пры сут ні ча лі, 

на ка лег з Укра і ны, Ра сіі, Гру зіі. Я прад стаў-

нік спар тыў на га вы дан ня, яно вуз ка спе цы я-

лі за ва нае. Але спорт — гэ та заў сё ды ак ту-

аль ная сфе ра. Я за даў пы тан не Прэ зі дэн ту 

пра ха кей, бо за раз ад бы ва юц ца знач ныя 

мат чы, адзін з іх бу дзе ў су бо ту. Ці ка ва бы ло 

па чуць кам пе тэнт нае мер ка ван не кі раў ні ка 

дзяр жа вы.
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