
Пра тан дэм, па чуц цё лок ця 
i гром ся род яс на га не ба

Спа чат ку нi чо га не прад вя шча ла бу ры. Га да ва лi з му-
жам дзя цей, бу да ва лi ся. У па чат ку 90-х, ка лi сы ны пад рас лi, 
па ча лi ся цяж кiя ча сы. Зар пла ты ста лi вель мi ма лень кiя. 
Трэ ба бы ло не як вы жы ваць. Вось i вы ра шы лi ар га нi за ваць 
сваю ма лень кую спра ву, якая кар мi ла б сям'ю.

Ся мей ны бiз нес быў звя за ны з ап то вым ганд лем 
са да вi ной, гру за пе ра воз ка мi. У нас з му жам атры маў ся 
не бла гi тан дэм. Ён быў доб рым вы ка наў цам. Я ж на ся бе 
ўзя ла ар га нi за тар скiя пы тан нi. У мно гiм мне да па маг лi 
лi дар скiя за дат кi i эка на мiч ная аду ка цыя. Лi чу, што кож-
ны прад пры маль нiк па вi нен ве даць асно вы эка но мi кi, каб 
эле мен тар на ўмець усё пра лi чыць.

У жыц цi вель мi важ на знай сцi сваю па ла вiн ку. Каб муж 
быў не прос та лю бi мым ча ла ве кам, але i сяб рам, парт нё рам. 
Нель га толь кi на гар мо нах бу да ваць ад но сi ны. Тры ва ласць 
сям'i ма цу ец ца ме на вi та на па чуц цi лок ця, парт нёр стве.

Як гром ся род яс на га не ба пра гу ча ла на вi на, што 
ста рэй шы сын за хва рэў на рак. А бя да, ка жуць, не хо-
дзiць ад на. Не ўза ба ве пай шоў з жыц ця лю бi мы муж. 
Я за ста ла ся з хво рым дзi цем. Па трэб на бы ло на бы ваць 
да ра гiя ле кi. Ка лi шчы ра, ду ма ла, што не спраў лю ся. Але 
Гас подзь дае столь кi, коль кi ты мо жаш нес цi. 
Гэ та я ця пер дак лад на ве даю.
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Брэст     + 28°
Віцебск     + 30°
Гомель     + 29°
Гродна     + 27°
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Мінск     + 27°  

НАДВОР’Е СЁННЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 25.06.2013 г. 
Долар ЗША    8730,00
Еўра 11440,00
Рас. руб. 265,50
Укр. грыўня 1071,17
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«З ТА КIМ СЫ НАМ 
Я НЕ МЕ ЛА ПРА ВА БЫЦЬ СЛА БАЙ»
Па мя та е це прыт чу пра 

дзвюх жа бак, якiя зва лi лi ся 
ў жба нок з ма ла ком? Ад на 
з iх апус цi ла лап кi i ад ра зу 

ж па та ну ла. А дру гая так ак-
тыў на боў та ла ся, што ўзбi ла 
мас ла i вы ска чы ла са жбан-
ка. Сур' ёз нае вы пра ба ван не 
ў свой час жыц цё па сла ла i 
Ва лян цi не ВАЙ ЦЯ ШО НАК з 
За слаўя: заў час на за бра ла 
ў яе са мых да ра гiх лю дзей. 

Спа чат ку му жа, за тым — сы-
на. Тым не менш, мая ге ра i-
ня, якая сён ня ўзна чаль вае 

ад кры тае ак цы я нер нае та ва-
рыст ва «За слаўе-тур» i з'яў-
ля ец ца гас па ды няй ка вяр нi 

ў бе ла рус кiм на цы я наль ным 
сты лi, знай шла ў са бе сi лы, 
каб вы брац ца са «жбан ка» i 
ру хац ца да лей. Яе гiс то рыя, 

лi чу, мо жа стаць доб рым 
уро кам для мно гiх. 3

Br4 млн 
988 тыс. 338 

скла ла на лi ча ная ся рэд няя 
за ра бот ная пла та ра бот нi-
каў Бе ла ру сi ў маi гэ та га го-
да, па ве дам ляе На цы я наль-
ны ста тыс тыч ны ка мi тэт. 
Рэальная за ра бот ная пла та 
(з улікам росту спажывецкіх 
цэн) у студзені-маі 2013 года 
ў параўнанні з аналагічным 
перыядам мінулага года 
павялічылася на 21,5%.

З на ды хо дам са мых доў гiх лет нiх дзён (i, ад па вед на, са мых ка рот кiх но чак) у Бе ла-
ру сi па ча лi ла дзiць Ку пал ле. На бе ра зе ра кi Дры сы ва кол ку паль ска га вог нi шча ва дзi ла 
ка ра го ды мо ладзь з На ва по лац ка. На ад ным з азёр ных аст ра воў на Ле пель шчы не не 
сцi ха лi пес нi-ку па лiн кi сту дэн таў са ста лi цы. Тра ды цый ны ку паль скi аб ход два роў i 

iг ры шчы на ста ра жыт ным за мчы шчы зла дзi лi жы ха ры па сёл ка Ра каў Ва ло жын ска га 
ра ё на. А ў му зеi ар хi тэк ту ры i по бы ту пад Мiнск ам у рам ках ку паль ска га свя та прай шоў 
фэст фальк лор ных ка лек ты ваў Мiн шчы ны. Ад мет нас цю свя та ста ла шэс це, 
якое ўзна чаль ва ла Ку па лiн ка на пры го жым бе лым ка нi (на фо та здым ку).

КУПАЛЬСКАЯ ВЕРШНІЦАКУПАЛЬСКАЯ ВЕРШНІЦА
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АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
АБ МЕР КА ВАЎ З ПА ТРЫ ЯР ХАМ 

КI РЫ ЛАМ ПАД РЫХ ТОЎ КУ 
ДА СВЯТ КА ВАН НЯ 1025-ГОД ДЗЯ 

ХРЫ ШЧЭН НЯ РУ СI
У рам ках ра бо ча га вi зi ту Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi ў Ра сiй скую Фе дэ ра цыю ад бы ла ся 
су стрэ ча кi раў нi ка дзяр жа вы з Па тры яр хам Мас коў скiм 
i ўсяе Ру сi Кi ры лам. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мi лi ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

У Па тры яр шым i Сi на даль ным ду хоў на-ад мi нiст ра цый ным 
цэнт ры Рус кай пра ва слаў най царк вы (Крас на дар скi край) ба кi 
аб мер ка ва лi пы тан нi пад рых тоў кi да свят ка ван ня 1025-год дзя 
Хры шчэн ня Ру сi, якое бу дзе шы ро ка ад зна чац ца ў Бе ла ру сi, Ра-
сii i Укра i не. У пры ват нас цi, у цэнт ры ўва гi бы ла пад рых тоў ка да 
ўра чыс тас цяў, якiя ад бу дуц ца ў кан цы лi пе ня ў Мiн ску.

ПА ДОБ НЫ ДРУ ГО МУ 
ПАЎ ЛУ

27 чэр ве ня ў Бе ла русь пры бы ва юць мо шчы свя то га раў-
на апост аль на га кня зя Ула дзі мі ра, з іме нем яко га звя за на 
ўста ля ван не пра ва слаўя на на шых зем лях.

Гэ тая па дзея пры мер ка ва на да 1025-год дзя Хры шчэн ня Ру сі, 
якое сё ле та свят ку юць тры дзяр жа вы — Ра сія, Бе ла русь і Укра і на. 
Час цін кі мо шчаў па ста ян на зна хо дзяц ца ў Хра ме Хрыс та Зба ві це-
ля ў Маск ве. 31 мая свя ты ня з хрос ным хо дам, які сім ва лі зуе адзін-
ства пра ва слаў ных сла вян скіх на ро даў, па кі ну ла ста лі цу Ра сіі. Ёй 
па кла ні лі ся ўжо вер ні кі Ула дзі вас то ка, Ха ба раў ска, Но ва сі бір ска, 
Ека ця рын бур га, Ніж ня га Ноў га ра да, Рас то ва-на-До не, Пя ці гор ска, 
Санкт-Пе цяр бур га. У Мінск яна пры бу дзе з Ка лі нінг ра да.

У чац вер а 18 га дзі не мо шчы ўра чыс та су стрэ не Свя та-Ні коль скі 
са бор Баб руй ска, дзе яны бу дуць зна хо дзіц ца да ра ні цы 29 чэр ве ня. 
У су бо ту а 11 га дзі не свя ты ня пры бу дзе ў Мінск, у храм іко ны «Усіх 
туж лі вых Ра дасць» (вул. Пры тыц ка га, 65). 1 лі пе ня а 9 га дзі не ра ні-
цы мо шчы су стрэ не Свя та-Пят ра-Паў лаў скі са бор Го ме ля, дзе яны 
пра бу дуць да 17 га дзін на ступ на га дня. З ве ча ра 2 лі пе ня да 4 га дзін 
ра ні цы 4 лі пе ня мо шчы бу дуць зна хо дзіц ца ў са бо ры свя то га Ар хі-
стра ты га Мі ха і ла го ра да Ма зы ра, пас ля ча го ад пра вяц ца ў Кі еў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Надвор’еНадвор’е  ��

За 30. Плюс 
моц ныя ліў ні
Сёння ў Брэсц кай і Гро дзен-

скай аб лас цях на валь ніч ныя 
даж джы, па ве да мі ла рэ дак цыі 
на чаль нік ме тэа пра гно заў Рэс-
пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра 
Мінп ры ро ды Свят ла на Ры ба ко ва. 
Удзень пры на валь ні цах мес ца мі 
моц ныя ліў ні, град і шква ліс тае 
ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 
15—20 м/с. Мак сі маль ная тэм-
пе ра ту ра ўдзень 26—32 цяп ла, 
у Мін ску — плюс 30 гра ду саў. 
У се ра ду паў сюд на па кра і не ча-
ка юц ца на валь ніч ныя даж джы. 
Мес ца мі — моц ныя ліў ні, шква-
ліс ты ве цер па ры ва мі да 15—20 
м/с, маг чы мы град. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы плюс 16—21, а 
ўдзень — 27—32 цяп ла. Толь кі на 
за ха дзе кра і ны — плюс 20—26 
гра ду саў.

Ка рот ка ча со выя даж джы, на-
валь ні цы і мес ца мі моц ныя ліў ні 
ча ка юц ца і ў чац вер. У асоб ных 
ра ё нах маг чы мы град і шква ліс-
ты ве цер па ры ва мі да 15—20 м/с. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы плюс 
16—21, на за ха дзе кра і ны 12—15 
цяп ла. Удзень кры ху па свя жэе 
да 20—27 цяп ла, але на ўсхо дзе 
яшчэ плюс 28—32 гра ду сы.

Спя ко та са праў ды ад пус ціць 
толь кі ў пят ні цу. Ад нак у цэнт раль-
ных і ўсход ніх ра ё нах бу дзе іс ці ка-
рот ка ча со вы дождж. На ўсхо дзе 
Бе ла ру сі мес ца мі моц ныя ліў ні, на-
валь ні цы, шква ліс ты ве цер і на ват 
град. Уна чы ча ка ец ца ўжо 10—16 
цяп ла, удзень — 20—27; ад нак 
на ўсхо дзе ўна чы плюс 17—20, а 
ўдзень — да 30 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ
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Пры ём ная кам па нія-2013Пры ём ная кам па нія-2013  ��

БОЛЬШ ЯК 40 
АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ УЖО 

СЫШ ЛІ З ДЫС ТАН ЦЫІ
Сён ня ў Рэс пуб лі кан скім ін сты ту це кант ро лю ве даў ужо ваў-
сю ідзе апра цоў ка ра бот удзель ні каў цэнт ра лі за ва на га тэс-
ці ра ван ня. Боль шая част ка абі ту ры ен таў «ад стра ля ла ся» — 
у гра фі ку ЦТ за ста ло ся ўся го не каль кі дыс цып лін. А ў Ра сіі, 
між тым, пад вод зяць вы ні кі адзі на га дзяр жаў на га эк за ме ну і 
ро бяць вы сно вы на бу ду чы ню. 

Тра ды цый на эк за ме ны пра хо дзі лі ў на шых су се дзяў на фо не шмат лі-
кіх па ве дам лен няў аб да пу шча ных па ру шэн нях. На пя рэ дад ні ці на ват за 
не каль кі дзён да АДЭ ў са цы яль ных сет ках з'яў ля лі ся эк за ме на цый ныя 
ма тэ ры я лы і ад ка зы да іх, а вы пуск ні кі вы клад ва лі ў ін тэр нэт фа та гра фіі 
сва іх за дан няў. Але, на дум ку па моч ні ка прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі, экс-мі ніст ра аду ка цыі і на ву кі Анд рэя Фур сен кі, сё ле та па вя лі чы ла ся 
не коль касць са міх па ру шэн няў, а коль касць па ве дам лен няў аб па ру-
шэн нях на АДЭ, што, у сваю чар гу, з'яў ля ец ца свед чан нем та го, што 
сіс тэ ма ацэн кі ве даў ста но віц ца ўсё больш праз рыс тай.

Ця пе раш ні кі раў нік аду ка цый на га ве дам ства Дзміт рый Лі ва наў 
па абя цаў, што тэх на ло гія зда чы эк за ме ну бу дзе ўдас ка наль вац ца. 
У пры ват нас ці, мі ністр аду ка цыі за явіў, што пла ну ец ца ўвя дзен не 
вус най част кі эк за ме ну — спа чат ку па анг лій скай мо ве, а за тым і па 
ін шых за меж ных мо вах. Акра мя та го, ад бу дзец ца па сту по вы пе ра ход 
да кам п'ю тар най зда чы эк за ме ну — спа чат ку па ін фар ма ты цы, а за-
тым і па ін шых прад ме тах, што да зво ліць зні зіць ры зы ку з'яў лен ня ў 
ін тэр нэ це эк за ме на цый ных ма тэ ры я лаў. Да сло ва, у 2013 го дзе 100 
ба лаў па ма тэ ма ты цы атры ма лі 500 ра сій скіх школь ні каў. А не зда лі 
АДЭ па ма тэ ма ты цы 7,6 пра цэн та вы пуск ні коў. На прык лад, кож ны 
пя ты вы пуск нік не спра віў ся з на ступ ны мі эле мен тар ны мі за да ча мі:

«На за праў цы клі ент ад даў ка сі ру 1000 руб лёў і за ліў 18 літ раў 
бен зі ну па ца не 31 ру бель 50 ка пе ек. Якую зда чу ён па ві нен 
атры маць ад ка сі ра?»

БОЛЬШ ЗА 6 ТЫ СЯЧ ЧА ЛА ВЕК ЗА ГІ НУ ЛА 
Ў ВЫ НІ КУ ПА ВО ДАК У ІН ДЫІ

Ах вя ра мі па во дак на поў на чы Ін дыі ста ла больш за 6,5 
тыс. ча ла век, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Буй ныя 
па вод кі ў Ін дыі па ча лі ся ў вы ні ку не сці ха ных даж джоў, 
што вы клі ка лі моц ныя апоў зні. Ка ля 34 тыс. ча ла век 
да вя ло ся эва ку і ра ваць з за топ ле ных тэ ры то рый, ад нак 
яшчэ ка ля 50 тыс. да гэ та га ча су зна хо дзяц ца ў па-
цяр пе лых ра ё нах. Коль касць ах вяр мо жа па вя лі чыц ца. 
У по шу ка ва-вы ра та валь ных ра бо тах бя руць удзел ра та валь ні кі і вай скоў цы, за-
дзей ні ча ны ва ен ныя вер та лё ты. Ва ен ным пры хо дзіц ца ўруч ную ад наў ляць змы тыя 
па вод кай мас ты, каб мяс цо выя жы ха ры маг лі па тра піць на бяс печ ныя тэ ры то рыі. 
Урад Ін дыі па абя цаў кам пен са цыі сем' ям за гі ну лых і па цяр пе лых. Так, па цяр пе лыя 
ад па вод кі атры ма юць ка ля $850, сва я кі ах вяр — $3400. Моц ныя па вод кі для Ін дыі 
не з'яў ля юц ца рэд кас цю. Што год ад іх гі нуць сот ні ча ла век.

ЗША ПРЫ ГРА ЗІ ЛІ НА СТУП СТВА МІ МАСК ВЕ І ПЕ КІ НУ
Дзяр жаў ны сак ра тар ЗША Джон Кэ ры пры гра зіў Маск ве 

і Пе кі ну «на ступ ства мі» ў ад но сі нах з Ва шынг то нам за іг на-
ра ван не па тра ба ван няў аб эк стра ды цыі бы ло га су пра цоў ні-
ка ЦРУ Эд вар да Сноў дэ на, які аб ві на вач ва ец ца на ра дзі ме 
ў выдаванні сак рэт най ін фар ма цыі. Пра гэ та па ве дам ляе 
Agence France-Presse. Па сло вах Кэ ры, ка лі вы свет ліц ца, што 
Ра сія ці Кі тай «на ўмыс на да зво лі лі сес ці на борт са ма лё та» 
Сноў дэ ну, то гэ та вы клі ча «глы бо кае рас ча ра ван не». Гэ тая 

ака ліч насць, «без умоў на», паў плы вае на ад но сі ны па між гэ ты мі кра і на мі і Ва шынг то нам. 
Кэ ры на га даў, што ЗША за апош нія два га ды вы да-
лі Ра сіі се мя рых зня во ле ных, і за клі каў вы ка наць 
прын цып уза ем нас ці. Ра ней ЗША так са ма рас кры-
ты ка ва лі ўла ды Ган кон га, які з'яў ля ец ца аў та ном ным 
ра ё нам у скла дзе КНР. Аме ры кан скае мі ніс тэр ства 
юс ты цыі пад крэс лі ла, што вы ка на ла ўсе пра цэ ду ры, 
не аб ход ныя для эк стра ды цыі Сноў дэ на, ад нак яму 
да зво лі лі спа кой на па кі нуць рэ гі ён.

ЯПОН ЦЫ РАС ПРА ЦА ВА ЛІ 
ВАК ЦЫ НУ АД ГРЫ ПУ 

Ў ВЫ ГЛЯ ДЗЕ ПЛАС ТЫ РА
Гру па япон скіх на ву коў цаў аб вяс-

ці ла аб рас пра цоў цы вак цы ны су-
праць гры пу ў вы гля дзе плас ты ра, 
пе ра да юць ін фар ма генц твы. 

Плас тыр-вак цы на су праць гры пу 
мае дыя метр 1 сан ты метр і скла-
да ец ца з 250 мік ра іго лак. Кож ная 
ігол ка вы раб ле на з гі я лу ро на вай кіс-
ла ты, а так са ма спрэ са ва на га кам-
па не нта вак цы ны су праць гры пу. Па 
сло вах на ву коў цаў, эфек тыў насць 
плас ты ру-вак цы ны па раў наль ная 
са звы чай най вак цы най-ін' ек цы-
яй, якая ўжы ва ец ца ва ўсім све це. 
Ра зам з тым па доб ны спо саб вак-
цы на ван ня з'яў ля ец ца аб са лют на 
бяз боль ным у па раў на нні з ін' ек цы-
яй. Акра мя та го, ён прос ты ў вы ка-
ры стан ні і вы гад ны з эка на міч на га 
пунк ту гле джан ня. Плас тыр ужо 
вы пра ба ва ны на лю дзях. Сур' ёз ных 
па боч ных эфек таў но вай вак цы ны 
вы яў ле на не бы ло.

Сфе ра ма ло га біз не су 
ў эка но мі цы зай мае важ нае 
мес ца. Ці лёг ка па чаць 
сваю спра ву ў Бе ла ру сі 
ча ла ве ку «без су вя зяў» 
і стар та ва га ка пі та лу? 
«Звяз да» вы ра шы ла 
да ве дац ца 
пра гэ та.

Ар кест р імя Жы но ві ча — 
ка лек тыў, які сён ня, 
на дум ку спе цы я ліс таў, 
стаў са праўд най му зыч най 
ві зі тоў кай Бе ла ру сі. 
«Звязда» прадстаўляе яго 
мас тац кага кі раў ніка 
і га лоў нага ды ры жора 
— Мі хася Ка зі нца.

У фут бо ле ёсць трэ не ры 
звы чай ныя, а ёсць — 
унi каль ныя, якiх па ўсiм 
бе лым све це адзiн кi. 
Га лоў ны трэ нер збор най па 
мi нi-фут бо ле ся род iн ва лi даў 
па зро ку Ана толь Iва на вiч 
Усе нка — 
адзiн з та кiх. 

ЗА ВЯР ШЫЎ СЯ 
XV СУ СВЕТ НЫ 
КАН ГРЭС РУС КАЙ ПРЭ СЫ

XV Су свет ны кан грэс рус кай прэ сы за вяр шыў сваю ра бо ту 
ў Бе ла ру сi, па ве дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Су свет ны кан грэс рус кай прэ сы — тра ды цый ная су стрэ ча кi-
раў нi коў i жур на лiс таў рус ка моў ных СМI за меж жа. У 2013 го дзе гэ-
ты прад стаў нi чы фо рум з 19 па 23 чэр ве ня пры ма ла Бе ла русь.

Фо рум аб' яд наў больш за 200 прад стаў нi коў рус кiх ды яс пар 
пры клад на 60 кра iн — га лоў ных рэ дак та раў, вы даў цоў i вя ду чых 
жур на лiс таў рус ка га за меж жа.

У ад крыц цi пле нар на га па ся джэн ня ў На цы я наль най бiб лi я тэ цы 
ўзяў удзел Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На сек цы ях кан грэ са яго ўдзель нi кi аб мер ка ва лi най больш 
важ ныя ас пек ты ўплы ву но вых ме дыя на ста но вi шча тра ды цый-
ных рус кiх СМI за мя жой. Да лей пра гра май кан грэ са бы ло пра-
ду гле джа на на вед ван не Ня свi жа, Брэсц кай крэ пас цi, дзе ў ноч на 
22 чэр ве ня экс пер ты да лу чы лi ся да па мят ных ме ра пры ем стваў, 
пры све ча ных па чат ку Вя лi кай Ай чын най вай ны. Удзель нi кi фо ру му 
па бы ва лi так са ма ў На цы я наль ным пар ку «Бе ла веж ская пу шча». 
Мяр ку ец ца, што на ступ ны кан грэс прой дзе ў Кi таi. У Бе ла ру сi 
фо рум прай шоў пры пад трым цы iн фар ма цый на га агенц тва Ра сii 
ИТАР-ТАСС, Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi, Мi нiс тэр ства за меж ных 
спраў i iн шых ор га наў дзяр жаў на га кi ра ван ня.

Фота Надзеі БУЖАН.
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