Упэўнена выбраны шлях
Дарагiя суайчыннiкi! Ад усёй душы вiншую вас з Днём Незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь.
Галоўнае свята краiны непарыўна звязана з адной з найважнейшых падзей айчыннай гiсторыi — вызваленнем Радзiмы ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў. Для беларусаў гэтая дата
з'яўляецца сiмвалам нацыянальнай гордасцi, доблесцi i славы, увасабленнем адзiнства i
згуртаванасцi людзей.
Навекi ў памяцi застанецца вялiкi подзвiг нашага народа, якi адстаяў у бiтве з гiтлераўскiмi
акупантамi сваю свабоду, адрадзiў краiну, яе разбураныя гарады i вёскi.
Эстафету славутых спраў у ветэранаў вайны з годнасцю прыняло пакаленне нашчадкаў
пераможцаў, якое пабудавала незалежную суверэнную дзяржаву з эканомiкай, якая дынамiчна развiваецца, перадавой навукай i багатай культурай. Сёння мы ўпэўнена iдзём па
выбраным шляху да дасягнення пастаўленай мэты: стварэння моцнай i працвiтаючай Беларусi — дзяржавы для народа.
З Днём Незалежнасцi, паважаныя суайчыннiкi!
Моцнага вам здароўя, мiру, шчасця, дабрабыту i ўпэўненасцi ў заўтрашнiм днi.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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 Дарогамi вызвалення

ДНЕПР НАЗАД НЕ ПАВЯРНУЎ...
У сённяшнiм нумары «Звязды»
мы распачынаем новую рубрыку —
«Дарогамi вызвалення», прысвечаную
70-годдзю выгнання нямецка-фашысцкiх
захопнiкаў з нашай зямлi. 23 верасня 1943 года
войскамi Чырвонай Армii быў ачышчаны
ад гiтлераўцаў першы беларускi населены
пункт — Камарын, гарадок на берагах
велiчнага Дняпра. Тут, на старажытнай
Гомельшчыне, разгарнулiся калiсьцi лютыя баi
за свабоду i незалежнасць нашай Радзiмы, быў
пракладзены шлях да канчатковай Перамогi
над фашызмам.

«БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРЫЯД
СУВЕРЭНІТЭТУ
НАВУЧЫЛАСЯ
СПРАЎЛЯЦЦА З ПАГРОЗАМІ
СВАЁЙ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ»

Дняпро цiхi, спакойны, велiчны.
А 70 гадоў таму ў гэтым месцы вада кiпела
ад куль i снарадаў, колер яе быў чырвоны — ад крывi.

3

 Сустрэча без абцасаў

Цырымонія будзе пабудавана па
прынцыпе моладзевага свята. Удзел
у ёй возьмуць вышэйшыя службовыя
асобы, кіраўніцтва горада, вядомыя
дзеячы мастацтваў, актывісты БРСМ,
навучэнская моладзь.
Мерапрыемства пачнецца з моладзевага музычнага тэлевізійнага
прадстаўлення «Красуй, Беларусь!»
Затым свята працягнецца на самой
плошчы. Рота ганаровай варты выканае кампазіцыю «Наш флаг». Таксама перад публікай выступяць удзельнікі групы «Флэшмоб», Нацыянальны
акадэмічны народны хор імя Цітовіча,
акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, Дзяржаўны камерны хор Беларусі,
зводны аркестр дзіцячых школ мастацтваў Мінска і іншыя. Плануецца яркае дзеянне з удзелам сцяганосцаў і
лазернае шоу.
Плошча Дзяржаўнага сцяга знаходзіцца на праспекце Пераможцаў
паміж выставачным цэнтрам «Белэкспа» і Палацам Незалежнасці. Аб'ект прызваны стаць цэнтрам незалежнасці беларускай дзяржавы.
Вераніка КАНЮТА.
ISSN 1990 - 763X

Пра тату, Алімпіяду
і дысгармонію
У мяне быў культ таты. І я заўсёды хацела пайсці па яго слядах. Тата доўгі час
працаваў беларускім транспартным праку-

рорам. Ён годны чалавек ва ўсіх адносінах:
вельмі прыстойны, добры, справядлівы. У
той час, калі мы вучыліся, не віталіся дынастыі інтэлігентных прафесій. Лічылася,
што дынастыя абавязкова павінна быць
працоўнай: токары, слесары... Але я лічу,
што гэта вялікае шчасце, калі ты можаш
працягнуць шлях, выбраны бацькамі.
На юрфак паступала ў 1980 годзе. У
год Алімпіяды быў вельмі высокі конкурс.
Тых ведаў, якія я атрымала ў школе № 4
імя Кірава, хапіла, каб годна здаць іспыты
ў ВНУ. І не адной мне. Толькі падумайце: з
28 аднакласнікаў 25 атрымалі вышэйшую
адукацыю. Мы ўсе паступалі без асобай
дадатковай падрыхтоўкі, без рэпетытараў.
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БЕЛАРУСКIЯ ПАРЛАМЕНТАРЫI
АБМЕРКАВАЛI АДМЕНУ ВIЗ З ТУРЦЫЯЙ
29 чэрвеня ў Стамбуле (Турэцкая Рэспублiка) пачала працу 22-я штогадовая сесiя Парламенцкай Асамблеi Арганiзацыi па бяспецы i супрацоўнiцтва ў Еўропе (ПА АБСЕ).
У рабоце сесii прымае ўдзел парламенцкая дэлегацыя Рэспублiкi Беларусь на чале з намеснiкам старшынi Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Вiктарам
Гумiнскiм.
У сесii бярэ ўдзел звыш 400 парламентарыяў з 57 дзяржаў — удзельнiц АБСЕ.
Агульная тэма сесii — «Хельсiнкi + 40». На
абмеркаванне парламентарыяў прапанаваныя тры рэзалюцыi агульных камiтэтаў
ПА АБСЕ i 29 дадатковых рэзалюцый, якiя
датычацца такiх пытанняў, як працоўная мiграцыя, абарона праў непаўналетнiх, грамадзянства, энергазберажэнне i iнш.

30 чэрвеня 2013 года Вiктар Гумiнскi сустрэўся са старшынёй Вялiкага нацыянальнага сходу Турэцкай Рэспублiкi Джэмiлем
Чычэкам. Падчас сустрэчы парламентарыi
абмеркавалi пытаннi двухбаковага беларуска-турэцкага супрацоўнiцтва, выказалiся за
падтрыманне дынамiкi палiтычнага дыялогу,
умацаванне гандлёва-эканамiчных i iнвестыцыйных адносiн.
Парламентарыi адзначылi важнасць хуткай ратыфiкацыi мiжурадавых пагадненняў
памiж Беларуссю i Турцыяй аб узаемнай
адмене вiз i аб рэадмiсii.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ЦТ ПА МАТЭМАТЫЦЫ I ФIЗIЦЫ:
ВЫБЫЎ КОЖНЫ ТРЭЦI

Матэматыка i фiзiка з'яўляюцца прафiлюючымi дысцыплiнамi для iнжынерна-тэх-

 Версii
НА ВЫХАДНЫЯ ЗНОЎ СПЯКОТА
Сёння на тэрыторыi Беларусi будзе цёпла i без ападкаў,
толькi часткова па ўсходзе Магiлёўскай вобласцi i месцамi ў
Брэсцкай i Гродзенскай абласцях пройдуць кароткачасовыя
дажджы, паведамiла рэдакцыi спецыялiст Рэспублiканскага
гiдраметцэнтра Мiнпрыроды Вольга Фядотава.
Максiмальная тэмпература паветра ў аўторак 19—25 цяпла.
А ось на Дзень Незалежнасцi мы трапiм у зону панiжанага атмасфернага цiску, таму месцамi па краiне чакаюцца дажджы i навальнiцы. Тэмпература паветра ўначы плюс 9—16, удзень — 20—27
цяпла, па паўднёвым захадзе Брэсцкай вобласцi — да 29 градусаў.
Iстотна не зменiцца надвор'е 4 i 5 лiпеня, калi месцамi будзе iсцi
невялiкi дождж. Стане цяплей, бо ўначы чакаецца 11—19 цяпла,
а ўдзень — ад плюс 22 да 28 градусаў, а па паўднёвым усходзе —
i да плюс 30.
Паводле папярэднiх прагнозаў, у суботу i нядзелю тэрыторыя Беларусi застанецца пад уплывам даволi цёплага паветра, якое паступае да нас з боку Украiны. Месцамi будуць назiрацца дажджы i навальнiцы. Тэмпература паветра ўначы 13—20 цяпла,
удзень — да плюс 22—29
градусаў, а па ўсходзе краiны — да 30—32 градусаў.
Айчынныя сiноптыкi адзначаюць, што такi тэмпературны фон прыкладна на
3—5 градусаў вышэй за
клiматычную норму першай дэкады лiпеня.

У Мiнску 3 лiпеня чакаецца пераменная воблачнасць i пераважна без ападкаў. У другой палове дня iснуе невялiкая
верагоднасць кароткачасовага дажджу. Тэмпература паветра ў ноч
на сераду плюс 11—13 градусаў, удзень — каля 25 цяпла.

ПАХАЛАДАННЕ Ў ПАЎНОЧНЫМ ПАЎШАР'I
ПАЧНЕЦЦА З 2015 ГОДА?
Пра гэта паведамляюць сусветныя iнфармагенцтвы, спасылаючыся на высновы спецыялiс та Нацыянальнага агенцтва па
марскiх даследаваннях Японii Мататака Накамуры. Вучоны з
Японii зрабiў аналiз ваганняў тэмпературы Грэнландскага мора,
якiя з'яўляюцца сур'ёзным iндыкатарам змяненняў ад цёплых
да халодных цячэнняў Атлантычнага акiяна ў сярэднiм раз у
70 гадоў. Цяпер гэты iндыкатар сведчыць аб тым, што чарговы
цыкл пацяпленняў хутка завершыцца, а ў 2015 годзе зменiцца
тэндэнцыяй на пахаладанне. Беларускiя сiноптыкi адзначаюць,
што та кi доў га тэр мi но вы пра гноз з'яўля ец ца вель мi сме лым.
Больш за тое, ён не ўлiчвае ўплыў парнiковага эфек ту на працэс
глабальнага пацяплення.
Сяргей ПАЛIНIН



 Прыёмная кампанiя–2013

Пасля абвяшчэння вынiкаў удзельнiкаў цэнтралiзаванага тэсцiравання
па матэматыцы i фiзiцы галоўная
iнтрыга сёлетняй прыёмнай кампанii, так бы мовiць, вырашылася. Як
вядома, летась мiнiмальны парог на
гэтых дысцыплiнах складаў 7 балаў. Аднак нават яго не змаглi пераадолець 11 тысяч удзельнiкаў ЦТ
па матэматыцы i 3 915 удзельнiкаў
ЦТ па фiзiцы.

8790,00
11460,00
267,50
1077,93

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

«ШЛЮБНЫЯ АДНОСІНЫ
СПЫНЯЮЦЦА —
БАЦЬКОЎСКІЯ
ЗАСТАЮЦЦА»

Беларусь знаходзіцца
на другім месцы пасля Расіі
па колькасці разводаў. Гэтая
праблема болем адгукаецца
ў сэрцы кіраўніка адвакацкага
бюро «Права і сямейная
медыяцыя»Алены ЖДАНОВІЧ.
Піянерка беларускай медыяцыі
імкнецца калі не захаваць чужыя
сем'і, то, як мінімум, навучыць
пары чуць адно аднаго. Хаця б
дзеля ўласных дзяцей. Бо кропка
ў шлюбе, як вядома, не спыняе
бацькоўскія адносіны.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

Фота БЕЛТА.

Ветэран-ардэнаносец Васіль Нікалаенка і яго дачка Кацярына з Брагіна разглядаюць
сямейны франтавы архіў. Пра баявы шлях франтавіка чытайце на 3-й старонцы.

СВЯТА ПЛОШЧЫ ДЗЯРЖАЎНАГА СЦЯГА
Кульмінацыяй свят, прысвечаных Дню Незалежнасці, стане
адкрыццё плошчы Дзяржаўнага
сцяга ў Мінску. Урачыстае мерапрыемства адбудзецца сёння
ў 20.30.

«Хачу адзначыць, што
з супрацоўнiцтва з беларускiм бокам мы вынеслi
для сябе некалькi добрых
практык: па-першае, у Беларусi iснуе абсалютна зразумелая, стройная i эфектыўная вертыкаль дзяржаўнага ўдзелу ў праграме
развiцця атамнай энергетыкi. I ўсiм краiнам-навiчкам мы вельмi рэкамендуем
падыходзiць менавiта так,
як гэта робяць у Беларусi:
там вельмi зразумела, хто
на якiм участку за што адказвае, як уся гэтая пiрамiда выбудавана. Гэта вельмi
iстотны момант у такой
сур'ёзнай справе».
Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 2.07.2013 г.

Фота Надзеі БУЖАН.

2

ЦЫТАТА ДНЯ

Аляксандр БЫЧКОЎ,
намеснiк генеральнага
дырэктара Мiжнароднага
агенцтва па атамнай энергii:

Выступленне Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
Аляксандра Лукашэнкi на ўрачыстым сходзе,
прысвечаным Дню Незалежнасцi
Рэспублiкi Беларусь
1 лiпеня 2013 г.
Дарагiя сябры!
3 лiпеня — наша галоўнае дзяржаўнае свята — Дзень Незалежнасцi.
Дзень, заклiканы аб'яднаць усю нацыю. Дзень нашай славы i
гонару. Дзень памяцi аб мiнулым, гонару за цяперашняе i надзеi
на будучыню.
Для ўсiх нас гэты дзень стаў двайным сiмвалам. Сiмвалам маладосцi Беларусi — дзяржавы, якой ад роду ўсяго два дзесяцiгоддзi. I
адначасова сiмвалам тысячагадовай гiсторыi беларускага народа,
якi шмат стагоддзяў захоўваў i зберагаў сваю зямлю.
Мы адзначаем галоўнае дзяржаўнае свята ў дзень, калi чорны
нацысцкi сцяг быў скiнуты на зямлю нашай сталiцы — горада-героя Мiнска, прапiтаную крывёю.
На працягу стагоддзяў наш народ хацеў аднаго — свабодна
жыць i мiрна працаваць. Але гiсторыя, на жаль, распарадзiлася
па-iншаму. З стагоддзя ў стагоддзе мы са зброяй у руках «баранiлi родны парог».
У гэтых словах сiмвалiчна праяўляецца святы сэнс беларускай
гiсторыi. Нiколi беларусы не прыходзiлi з мячом на чужую зямлю.
Але кожны, хто прыходзiў са зброяй да нас, назаўжды ў нашай
зямлi i заставаўся.
Праз войны i рэвалюцыi, праз разруху i спаленыя хаты, праз
голад i холад, праз кроў, пот i слёзы многiх пакаленняў мы iшлi
да незалежнасцi.
У канцы мiнулага стагоддзя нам з вамi выпала ўнiкальная
магчымасць — удзельнiчаць у будаўнiцтве першай беларускай
дзяржавы, уладкоўваць жыццё ў ёй, абараняць яе незалежнасць
i суверэнiтэт. За плячыма ў нас не было нiякага вопыту, i нiхто
не мог даць нам падказкi. Ды i часу на роздум, як вы памятаеце, гiсторыя не пакiдала — трэба было не проста будаваць
дзяржаву, а вырашаць штодзённыя праблемы элементарнага
выжывання.
Мы выстаялi. Мы не толькi пабудавалi дзяржаву, але ў першыя
два дзесяцiгоддзi жыцця суверэннай Беларусi навучылiся спраўляцца з традыцыйнымi пагрозамi нашай незалежнасцi.
Перш за ўсё мы забяспечылi адзiнства нацыi, унутраны мiр
i спакой. Менавiта аб наша адзiнства разбiваюцца ўсе знешнiя
спробы распалiць пажар бунту або разбуральнай рэвалюцыi ў
Беларусi. I менавiта адзiнства нацыi складае падмурак нашага
эканамiчнага развiцця.
Сумесна з нашымi найблiжэйшымi саюзнiкамi — перш за ўсё
з брацкай Расiяй — мы забяспечваем знешнюю бяспеку нашай
краiны i ахову заходнiх межаў Саюзнай дзяржавы. Думаю, сёння
нiкому не прыйдзе ў галаву пагражаць Беларусi вайной.
Стварыўшы ўласную сацыяльна-эканамiчную мадэль, мы забяспечылi i нашу эканамiчную бяспеку — Беларусь кормiць сябе i
пастаўляе прадукты iншым, наша прамысловая прадукцыя, нягледзячы на жорсткую канкурэнцыю, прабiваецца на знешнiя рынкi.
Краiна годна жыве, зарабляючы на жыццё, колькi можа, сваiм
розумам i працай, а не распродажам народнага багацця
або надзiманнем фiнансавых бурбалак.

Фотаздымкі Анатоля КЛЕШЧУКА.

Фота БЕЛТА.

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

нiчных спецыяльнасцяў, таму, каб у кола
студэнтаў не трапiлi слаба падрыхтаваныя
маладыя людзi, у галоўным адукацыйным
ведамстве вырашылi мiнiмальны парог падняць да 15 балаў. Новыя станоўчыя значэннi
тэставых балаў вызначалiся з улiкам праведзенага аналiзу вынiкаў цэнтралiзаванага
тэсцiравання за два апошнiя гады. Бралiся
пад увагу працэнт выканання заданняў у тэстах, узровень складанасцi заданняў i вынiкi
конкурснага адбору ва ўстановы вышэйшай
адукацыi ў 2011-м i 2012-м гадах. Меркавалася, што новы парог могуць не пераадолець да 30% абiтурыентаў.
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