
Пас ля аб вя шчэн ня вы нi каў удзель-
нi каў цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня 
па ма тэ ма ты цы i фi зi цы га лоў ная 
iнт ры га сё лет няй пры ём най кам па-
нii, так бы мо вiць, вы ра шы ла ся. Як 
вя до ма, ле тась мi нi маль ны па рог на 
гэ тых дыс цып лi нах скла даў 7 ба-
лаў. Ад нак на ват яго не змаг лi пе-
ра адо лець 11 ты сяч удзель нi каў ЦТ 
па ма тэ ма ты цы i 3 915 удзель нi каў 
ЦТ па фi зi цы.

Ма тэ ма ты ка i фi зi ка з'яў ля юц ца пра фi-
лю ю чы мi дыс цып лi на мi для iн жы нер на-тэх-

нiч ных спе цы яль нас цяў, та му, каб у ко ла 
сту дэн таў не тра пi лi сла ба пад рых та ва ныя 
ма ла дыя лю дзi, у га лоў ным аду ка цый ным 
ве дам стве вы ра шы лi мi нi маль ны па рог пад-
няць да 15 ба лаў. Но выя ста ноў чыя зна чэн нi 
тэс та вых ба лаў вы зна ча лi ся з улi кам пра ве-
дзе на га ана лi зу вы нi каў цэнт ра лi за ва на га 
тэс цi ра ван ня за два апош нiя га ды. Бра лi ся 
пад ува гу пра цэнт вы ка нан ня за дан няў у тэс-
тах, уз ро вень скла да нас цi за дан няў i вы нi кi 
кон курс на га ад бо ру ва ўста но вы вы шэй шай 
аду ка цыi ў 2011-м i 2012-м га дах. Мер ка ва-
ла ся, што но вы па рог мо гуць не пе-
ра адо лець да 30% абi ту ры ен таў.
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Аляк сандр БЫЧ КОЎ,
на мес нiк ге не раль на га
ды рэк та ра Мiж на род на га 
агенц тва па атам най энер гii:

«Ха чу ад зна чыць, што 
з су пра цоў нiц тва з бе ла-
рус кiм бо кам мы вы нес лi 
для ся бе не каль кi доб рых 
прак тык: па-пер шае, у Бе-
ла ру сi iс нуе аб са лют на зра-
зу ме лая, строй ная i эфек-
тыў ная вер ты каль дзяр-
жаў на га ўдзе лу ў пра гра ме 
раз вiц ця атам най энер ге-
ты кi. I ўсiм кра i нам-на вiч-
кам мы вель мi рэ ка мен ду ем 
па ды хо дзiць ме на вi та так, 
як гэ та ро бяць у Бе ла ру сi: 
там вель мi зра зу ме ла, хто 
на якiм участ ку за што ад-
каз вае, як уся гэ тая пi ра мi-
да вы бу да ва на. Гэ та вель мi 
iс тот ны мо мант у та кой 
сур' ёз най спра ве».

ЦЫТАТА ДНЯ

У сён няш нiм ну ма ры «Звяз ды» 
мы рас па чы на ем но вую руб ры ку —
«Да ро га мi вы зва лен ня», пры све ча ную 
70-год дзю вы гнан ня ня мец ка-фа шысц кiх 
за хоп нi каў з на шай зям лi. 23 ве рас ня 1943 го да 
вой ска мi Чыр во най Ар мii быў ачы шча ны 
ад гiт ле раў цаў пер шы бе ла рус кi на се ле ны 
пункт — Ка ма рын, га ра док на бе ра гах 
ве лiч на га Дняп ра. Тут, на ста ра жыт най 
Го мель шчы не, раз гар ну лi ся ка лiсь цi лю тыя баi 
за сва бо ду i не за леж насць на шай Ра дзi мы, быў 
пра кла дзе ны шлях да кан чат ко вай Пе ра мо гi 
над фа шыз мам.

Куль мі на цы яй свят, пры све ча-
ных Дню Не за леж нас ці, ста не 
ад крыц цё пло шчы Дзяр жаў на га 
сця га ў Мін ску. Ура чыс тае ме-
ра пры ем ства ад бу дзец ца сён ня 
ў 20.30.

Цы ры мо нія бу дзе па бу да ва на па 
прын цы пе мо ла дзе ва га свя та. Удзел 
у ёй возь муць вы шэй шыя служ бо выя 
асо бы, кі раў ніц тва го ра да, вя до мыя 
дзея чы мас тац тваў, ак ты віс ты БРСМ, 
на ву чэн ская мо ладзь.

Ме ра пры ем ства пач нец ца з мо-
ла дзе ва га му зыч на га тэ ле ві зій на га 
прад стаў лен ня «Кра суй, Бе ла русь!» 
За тым свя та пра цяг нец ца на са мой 
пло шчы. Ро та га на ро вай вар ты вы ка-
нае кам па зі цыю «Наш флаг». Так са-
ма пе рад пуб лі кай вы сту пяць удзель-
ні кі гру пы «Флэш моб», На цы я наль ны 
ака дэ міч ны на род ны хор імя Ці то ві ча, 
ака дэ міч ны хор Бел тэ ле ра дыё кам па-
ніі, Дзяр жаў ны ка мер ны хор Бе ла ру сі, 
звод ны ар кестр дзі ця чых школ мас-
тац тваў Мін ска і ін шыя. Пла ну ец ца яр-
кае дзе ян не з удзе лам сця га нос цаў і 
ла зер нае шоу. 

Пло шча Дзяр жаў на га сця га зна-
хо дзіц ца на пра спек це Пе ра мож цаў 
па між вы ста вач ным цэнт рам «Бел-
экс па» і Па ла цам Не за леж нас ці. Аб'-
ект пры зва ны стаць цэнт рам не за-
леж нас ці бе ла рус кай дзяр жа вы.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Упэўнена выбраны шляхУпэўнена выбраны шлях
Да ра гiя су ай чын нi кi! Ад усёй ду шы вiн шую вас з Днём Не за леж нас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь. 

Га лоў нае свя та кра i ны не па рыў на звя за на з ад ной з най важ ней шых па дзей ай чын най гiс то-
рыi — вы зва лен нем Ра дзi мы ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў. Для бе ла ру саў гэ тая да та 
з'яў ля ец ца сiм ва лам на цы я наль най гор дас цi, доб лес цi i сла вы, ува саб лен нем адзiн ства i 
згур та ва нас цi лю дзей.

На ве кi ў па мя цi за ста нец ца вя лi кi подз вiг на ша га на ро да, якi ад ста яў у бiт ве з гiт ле раў скi мi 
аку пан та мi сваю сва бо ду, ад ра дзiў кра i ну, яе раз бу ра ныя га ра ды i вёс кi.

Эс та фе ту сла ву тых спраў у ве тэ ра наў вай ны з год нас цю пры ня ло па ка лен не на шчад каў 
пе ра мож цаў, якое па бу да ва ла не за леж ную су ве рэн ную дзяр жа ву з эка но мi кай, якая ды-
на мiч на раз вi ва ец ца, пе ра да вой на ву кай i ба га тай куль ту рай. Сён ня мы ўпэў не на iдзём па 
вы бра ным шля ху да да сяг нен ня па стаў ле най мэ ты: ства рэн ня моц най i пра цвi та ю чай Бе ла-
ру сi — дзяр жа вы для на ро да.

З Днём Не за леж нас цi, па ва жа ныя су ай чын нi кi!
Моц на га вам зда роўя, мi ру, шчас ця, даб ра бы ту i ўпэў не нас цi ў заўт раш нiм днi.

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ДНЕПР НА ЗАД НЕ ПА ВЯР НУЎ...ДНЕПР НА ЗАД НЕ ПА ВЯР НУЎ...
Да ро га мi вы зва лен няДа ро га мi вы зва лен ня  ��
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Пра та ту, Алім пі я ду 
і дыс гар мо нію

У мя не быў культ та ты. І я заў сё ды ха-
це ла пай сці па яго сля дах. Та та доў гі час 
пра ца ваў бе ла рус кім транс парт ным пра ку-

ро рам. Ён год ны ча ла век ва ўсіх ад но сі нах: 
вель мі пры стой ны, доб ры, спра вяд лі вы. У 
той час, ка лі мы ву чы лі ся, не ві та лі ся ды-
нас тыі ін тэ лі гент ных пра фе сій. Лі чы ла ся, 
што ды нас тыя аба вяз ко ва па він на быць 
пра цоў най: то ка ры, сле са ры... Але я лі чу, 
што гэ та вя лі кае шчас це, ка лі ты мо жаш 
пра цяг нуць шлях, вы бра ны баць ка мі.

На юр фак па сту па ла ў 1980 го дзе. У 
год Алім пі я ды быў вель мі вы со кі кон курс. 
Тых ве даў, якія я атры ма ла ў шко ле № 4 
імя Кі ра ва, ха пі ла, каб год на здаць іс пы ты 
ў ВНУ. І не ад ной мне. Толь кі па ду май це: з 
28 ад на клас ні каў 25 атры ма лі вы шэй шую 
аду ка цыю. Мы ўсе па сту па лі без асо бай 
да дат ко вай пад рых тоў кі, без рэ-
пе ты та раў.

Су стрэ ча без аб ца саўСу стрэ ча без аб ца саў  ��

У ра бо це се сii пры мае ўдзел пар ла менц-
кая дэ ле га цыя Рэс пуб лi кi Бе ла русь на ча-
ле з на мес нi кам стар шы нi Па ла ты прад-
стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Вiк та рам 
Гу мiн скiм.

У се сii бя рэ ўдзел звыш 400 пар ла мен-
та ры яў з 57 дзяр жаў — удзель нiц АБ СЕ. 
Агуль ная тэ ма се сii — «Хель сiн кi + 40». На 
аб мер ка ван не пар ла мен та ры яў пра па на-
ва ныя тры рэ за лю цыi агуль ных ка мi тэ таў 
ПА АБ СЕ i 29 да дат ко вых рэ за лю цый, якiя 
да ты чац ца та кiх пы тан няў, як пра цоў ная мiг-
ра цыя, аба ро на праў не паў на лет нiх, гра ма-
дзян ства, энер га збе ра жэн не i iнш.

30 чэр ве ня 2013 го да Вiк тар Гу мiн скi су-
стрэў ся са стар шы нёй Вя лi ка га на цы я наль-
на га схо ду Ту рэц кай Рэс пуб лi кi Джэ мi лем 
Чы чэ кам. Пад час су стрэ чы пар ла мен та рыi 
аб мер ка ва лi пы тан нi двух ба ко ва га бе ла рус-
ка-ту рэц ка га су пра цоў нiц тва, вы ка за лi ся за 
пад тры ман не ды на мi кi па лi тыч на га дыя ло гу, 
ума ца ван не ганд лё ва-эка на мiч ных i iн вес-
ты цый ных ад но сiн.

Пар ла мен та рыi ад зна чы лi важ насць хут-
кай ра ты фi ка цыi мiж ура да вых па гад нен няў 
па мiж Бе ла рус сю i Тур цы яй аб уза ем най 
ад ме не вiз i аб рэ ад мi сii.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

НА ВЫ ХАД НЫЯ ЗНОЎ СПЯ КО ТА
Сён ня на тэ ры то рыi Бе ла ру сi бу дзе цёп ла i без апад каў, 
толь кi част ко ва па ўсхо дзе Ма гi лёў скай воб лас цi i мес ца мi ў 
Брэсц кай i Гро дзен скай аб лас цях прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы, па ве да мi ла рэ дак цыi спе цы я лiст Рэс пуб лi кан ска га 
гiд ра мет цэнт ра Мiнп ры ро ды Воль га Фя до та ва.

Мак сi маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ў аў то рак 19—25 цяп ла. 
А  ось на Дзень Не за леж нас цi мы тра пiм у зо ну па нi жа на га ат мас-
фер на га цiс ку, та му мес ца мi па кра i не ча ка юц ца даж джы i на валь-
нi цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы плюс 9—16, удзень — 20—27 
цяп ла, па паў днё вым за ха дзе Брэсц кай воб лас цi — да 29 гра ду саў. 
Iс тот на не зме нiц ца на двор'е 4 i 5 лi пе ня, ка лi мес ца мi бу дзе iс цi 
не вя лi кi дождж. Ста не цяп лей, бо ўна чы ча ка ец ца 11—19 цяп ла, 
а ўдзень — ад плюс 22 да 28 гра ду саў, а па паў днё вым ус хо дзе — 
i да плюс 30.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў, у су бо ту i ня дзе лю тэ ры то рыя Бе-
ла ру сi за ста нец ца пад уплы вам да во лi цёп ла га па вет ра, якое па сту-
пае да нас з бо ку Укра i ны. Мес ца мi бу дуць на зi рац ца даж джы i на-

валь нi цы. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы 13—20 цяп ла, 
удзень — да плюс 22—29
гра ду саў, а па ўсхо дзе кра-
i ны — да 30—32 гра ду саў. 
Ай чын ныя сi ноп ты кi ад зна-
ча юць, што та кi тэм пе ра-
тур ны фон пры клад на на 
3—5 гра ду саў вы шэй за 
клi ма тыч ную нор му пер-
шай дэ ка ды лi пе ня.

���
У Мiн ску 3 лi пе ня ча ка-

ец ца пе ра мен ная воб лач-
насць i пе ра важ на без апад каў. У дру гой па ло ве дня iс нуе не вя лi кая 
ве ра год насць ка рот ка ча со ва га даж джу. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч 
на се ра ду плюс 11—13 гра ду саў, удзень — ка ля 25 цяп ла.

ПА ХА ЛА ДАН НЕ Ў ПАЎ НОЧ НЫМ ПАЎ ШАР'I 
ПАЧ НЕЦ ЦА З 2015 ГО ДА?

Пра гэ та па ве дам ля юць су свет ныя iн фар ма генц твы, спа сы-
ла ю чы ся на вы сно вы спе цы я лiс та На цы я наль на га агенц тва па 
мар скiх да сле да ван нях Япо нii Ма та та ка На ка му ры. Ву чо ны з 
Япо нii зра бiў ана лiз ва ган няў тэм пе ра ту ры Грэн ланд ска га мо ра, 
якiя з'яў ля юц ца сур' ёз ным iн ды ка та рам змя нен няў ад цёп лых 
да ха лод ных ця чэн няў Ат лан тыч на га акi я на ў ся рэд нiм раз у 
70 га доў. Ця пер гэ ты iн ды ка тар свед чыць аб тым, што чар го вы 
цыкл па цяп лен няў хут ка за вер шыц ца, а ў 2015 го дзе зме нiц ца 
тэн дэн цы яй на па ха ла дан не. Бе ла рус кiя сi ноп ты кi ад зна ча юць, 
што та кi доў га тэр мi но вы пра гноз з'яў ля ец ца вель мi сме лым. 
Больш за тое, ён не ўлiч вае ўплыў пар нi ко ва га эфек ту на пра цэс 
гла баль на га па цяп лен ня.

Сяр гей ПА ЛI НIН

�

ЦТ ПА МА ТЭ МА ТЫ ЦЫ I ФI ЗI ЦЫ: 
ВЫ БЫЎ КОЖ НЫ ТРЭ ЦI

«ШЛЮБ НЫЯ АД НО СІ НЫ 
СПЫ НЯ ЮЦ ЦА — 

БАЦЬ КОЎ СКІЯ 
ЗА СТА ЮЦ ЦА»
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Бе ла русь зна хо дзіц ца
на дру гім мес цы пас ля Ра сіі 
па коль касці раз во даў. Гэ тая 
праб ле ма бо лем ад гу ка ец ца 
ў сэр цы кі раў ні ка ад ва кац ка га 
бю ро «Пра ва і ся мей ная 
ме ды я цыя»Але ны ЖДА НО ВІЧ. 
Пі я нер ка бе ла рус кай ме ды я цыі 
імк нец ца ка лі не за ха ваць чу жыя 
сем'і, то, як мі ні мум, на ву чыць 
па ры чуць ад но ад на го. Ха ця б 
дзе ля ўлас ных дзя цей. Бо кроп ка 
ў шлю бе, як вя до ма, не спы няе 
баць коў скія ад но сі ны.

Вер сiiВер сii  ��

БЕ ЛА РУС КIЯ ПАР ЛА МЕН ТА РЫI
АБ МЕР КА ВА ЛI АД МЕ НУ ВIЗ З ТУР ЦЫ ЯЙ

29 чэр ве ня ў Стам бу ле (Ту рэц кая Рэс пуб лi ка) па ча ла пра цу 22-я што га до вая се сiя Пар-
ла менц кай Асамб леi Ар га нi за цыi па бяс пе цы i су пра цоў нiц тва ў Еў ро пе (ПА АБ СЕ).

Пры ём ная кам па нiя–2013Пры ём ная кам па нiя–2013  ��
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Ветэран-ардэнаносец Васіль Нікалаенка і яго дачка Кацярына з Брагіна разглядаюць
сямейны франтавы архіў. Пра баявы шлях франтавіка чытайце на 3-й старонцы.

Вёска Асарэвічы. Шэфскі догляд брацкай магілы ўскладзены на 
мясцовую базавую школу.

Дняп ро цi хi, спа кой ны, ве лiч ны.Дняп ро цi хi, спа кой ны, ве лiч ны.
А 70 га доў та му ў гэ тым мес цы ва да кi пе лаА 70 га доў та му ў гэ тым мес цы ва да кi пе ла

ад куль i сна ра даў, ко лер яе быў чыр во ны — ад кры вi.ад куль i сна ра даў, ко лер яе быў чыр во ны — ад кры вi.

СВЯ ТА ПЛО ШЧЫ ДЗЯР ЖАЎ НА ГА СЦЯ ГА

«БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРЫЯД 
СУВЕРЭНІТЭТУ 
НАВУЧЫЛАСЯ 

СПРАЎЛЯЦЦА З ПАГРОЗАМІ 
СВАЁЙ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ»

Вы ступ лен не Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi на ўра чыс тым схо дзе, 

пры све ча ным Дню Не за леж нас цi
Рэс пуб лi кi Бе ла русь

1 лi пе ня 2013 г.
Да ра гiя сяб ры!
3 лi пе ня — на ша га лоў нае дзяр жаў нае свя та — Дзень Не за-

леж нас цi.
Дзень, за клi ка ны аб' яд наць усю на цыю. Дзень на шай сла вы i 

го на ру. Дзень па мя цi аб мi ну лым, го на ру за ця пе раш няе i над зеi 
на бу ду чы ню.

Для ўсiх нас гэ ты дзень стаў двай ным сiм ва лам. Сiм ва лам ма ла-
до сцi Бе ла ру сi — дзяр жа вы, якой ад ро ду ўся го два дзе ся цi год дзi. I 
ад на ча со ва сiм ва лам ты ся ча га до вай гiс то рыi бе ла рус ка га на ро да, 
якi шмат ста год дзяў за хоў ваў i збе ра гаў сваю зям лю.

Мы ад зна ча ем га лоў нае дзяр жаў нае свя та ў дзень, ка лi чор ны 
на цысц кi сцяг быў скi ну ты на зям лю на шай ста лi цы — го ра да-ге-
роя Мiн ска, пра пi та ную кры вёю.

На пра ця гу ста год дзяў наш на род ха цеў ад на го — сва бод на 
жыць i мiр на пра ца ваць. Але гiс то рыя, на жаль, рас па ра дзi ла ся 
па-iн ша му. З ста год дзя ў ста год дзе мы са збро яй у ру ках «ба ра-
нi лi род ны па рог».

У гэ тых сло вах сiм ва лiч на пра яў ля ец ца свя ты сэнс бе ла рус кай 
гiс то рыi. Нi ко лi бе ла ру сы не пры хо дзi лi з мя чом на чу жую зям лю. 
Але кож ны, хто пры хо дзiў са збро яй да нас, на заўж ды ў на шай 
зям лi i за ста ваў ся.

Праз вой ны i рэ ва лю цыi, праз раз ру ху i спа ле ныя ха ты, праз 
го лад i хо лад, праз кроў, пот i слё зы мно гiх па ка лен няў мы iш лi 
да не за леж нас цi.

У кан цы мi ну ла га ста год дзя нам з ва мi вы па ла ўнi каль ная 
маг чы масць — удзель нi чаць у бу даў нiц тве пер шай бе ла рус кай 
дзяр жа вы, улад коў ваць жыц цё ў ёй, аба ра няць яе не за леж насць 
i су ве рэ нi тэт. За пля чы ма ў нас не бы ло нi я ка га во пы ту, i нi хто 
не мог даць нам пад каз кi. Ды i ча су на роз дум, як вы па мя та-
е це, гiс то рыя не па кi да ла — трэ ба бы ло не прос та бу да ваць 
дзяр жа ву, а вы ра шаць што дзён ныя праб ле мы эле мен тар на га 
вы жы ван ня.

Мы вы ста я лi. Мы не толь кi па бу да ва лi дзяр жа ву, але ў пер шыя 
два дзе ся цi год дзi жыц ця су ве рэн най Бе ла ру сi на ву чы лi ся спраў-
ляц ца з тра ды цый ны мi па гро за мi на шай не за леж нас цi.

Перш за ўсё мы за бяс пе чы лi адзiн ства на цыi, унут ра ны мiр 
i спа кой. Ме на вi та аб на ша адзiн ства раз бi ва юц ца ўсе знеш нiя 
спро бы рас па лiць па жар бун ту або раз бу раль най рэ ва лю цыi ў 
Бе ла ру сi. I ме на вi та адзiн ства на цыi скла дае пад му рак на ша га 
эка на мiч на га раз вiц ця.

Су мес на з на шы мi най блi жэй шы мi са юз нi ка мi — перш за ўсё 
з брац кай Ра сi яй — мы за бяс печ ва ем знеш нюю бяс пе ку на шай 
кра i ны i ахо ву за ход нiх ме жаў Са юз най дзяр жа вы. Ду маю, сён ня 
нi ко му не прый дзе ў га ла ву па гра жаць Бе ла ру сi вай ной.

Ства рыў шы ўлас ную са цы яль на-эка на мiч ную ма дэль, мы за-
бяс пе чы лi i на шу эка на мiч ную бяс пе ку — Бе ла русь кор мiць ся бе i 
па стаў ляе пра дук ты iн шым, на ша пра мыс ло вая пра дук цыя, ня гле-
дзя чы на жорст кую кан ку рэн цыю, пра бi ва ец ца на знеш нiя рын кi. 
Кра i на годна жы ве, за раб ля ю чы на жыц цё, коль кi мо жа, сва iм 
ро зу мам i пра цай, а не рас про да жам на род на га ба гац ця 
або на дзi ман нем фi нан са вых бур ба лак. 2


