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Пра гэ та га ва рыў Прэ зі дэнт пад час 

ра бо чай па езд кі ў Сма ля віц кі ра ён. 

У ААТ «Азя рыц кі-Аг ра» бе ла рус кі лі дар 

пад крэс ліў, што па няц це «ба раць бы за 

ўра джай» для на шай кра і ны ўжо не ак-

ту аль нае. На прык лад, з улі кам зме ны 

клі ма ту аг ра рыі пе ра ары ен та ва лі ся і 

бя руць зер не з ку ку ру зы.

«Та му гэ та ўжо не біт ва. Сем міль ё наў тон 

атры маць для Бе ла ру сі з та кой на сы ча най 

тэх ні кай, уз роў нем зем ля роб ства — гэ та ўжо 

не праб ле ма. Прос та тра ды цый на мы збож-

жа вым ка ла са вым удзя ля ем больш ува гі, 

та му што іх убраць трэ ба хут чэй», — звяр-

нуў ся да ўдзель ні каў су стрэ чы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэзідэнт па ста віў пры сут ным у прык-

лад ра бо ту «Азя рыц ка га-Аг ра». Тут усё, як 

па пад руч ні ку: ідзе ўбор ка буль бы, пад рых-

тоў ка гле бы пад зяб лі ва, сяў ба, да спя ван не 

ку ку ру зы...

Што да га лоў най «ге ра і ні» ра бо чай па-

езд кі, буль бы, яе ўра джай насць па кра і не 

пе ра вы шае ле таш нюю і скла дае 365 цэнт-

не раў з гек та ра, да ла жыў мі ністр сель скай 

гас па дар кі Ана толь Хаць ко. Ва ла вы збор 

кі раў нік сель ска гас па дар чай га лі ны ча кае 

ка ля 1100 ты сяч тон — і гэ та толь кі ў гра мад-

скім сек та ры. А цал кам па кра і не, дзя ку ю чы 

фер ме рам, — ка ля ся мі міль ё наў.

Аляксандра Лукашэнка ад зна чыў вель мі 

вы со кую якасць бе ла рус кіх сар тоў буль бы, у 

якой упэў ніў ся аса біс та, вы рошч ва ю чы роз-

ныя сар ты ў за га рад най рэ зі дэн цыі. Сваю 

буль бу беларускі лідар звы чай на прэ зен туе 

ка ле гам з ін шых кра ін.

«Гэ та цуд-буль ба, но выя сар ты. Та му 

ка лі нех та хо ча за ку піць буль бу, асаб лі ва 

Ра сія, пост са вец кія рэс пуб лі кі (дзесь ці не-

ўра джай), — яны ра зу ме юць, дзе най леп-

шая буль ба», — але га лоў нае, як пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт, улас нае на сель ніц тва на кар міць 

доб рай буль бай. У Мін ску, аб лас ных цэнт-

рах, ра ё нах — дзе толь кі ма юц ца скла ды — 

трэ ба за клас ці ўра джай у ста бі лі за цый ныя 

фон ды.

На га даў кі раў нік дзяр жа вы і не за быц ца 

пра фер ме раў, якія вы рошч ва юць пе ра важ-

ную боль шасць уся го ва ла буль бы. Ка лі ў 

сяль чан ёсць ліш кі, усё трэ ба вы ку піць, да-

па маг чы пра даць.

«У буль бе сё ле та ма юць па трэ бу ўсе. І ца-

на доб рая, — пе ра ка на ны Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Трэ ба за бяс пе чыць Укра і ну, якая 

цер піць ад за су хі. Мо жа, прэ зі дэнт Укра і ны 

па про сіць і на сен нем да па маг чы».

І са мае га лоў нае: па ўсёй кра і не з на пру-

жан нем вя лі кіх сіл па бу да ва ныя схо ві шчы. 

За раз яны па він ны быць поў ныя, каб увес-

ну кра і на маг ла пра даць буль бу на знеш ніх 

рын ках да ра жэй. Ай чын ную пра дук цыю га-

то выя за куп ляць у тым лі ку Сер бія, Ма ке до-

нія, Уз бе кі стан.

Ге не раль ны ды рэк тар На ву ко ва-прак тыч-

на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі па буль ба вод стве 

і пло да а га род ніц тве Ва дзім Ма хань ко па зна-

ё міў Прэ зі дэн та з сар та мі но вай се лек цыі. 

Буль ба — та вар вы дат ны, але сціп лы. І та-

му мае па трэ бу ў рэ кла ме. «Мы ад ра дзі лі 

куль ту ру, трэ ба да вес ці да ро зу му і пра да-

ваць», — за па тра ба ваў Прэ зі дэнт.

Ды рэк тар ААТ «Азя рыц кі-Аг ра» Ні на Жа-

ляз но ва пра вя ла для кі раў ні ка кра і ны мі ні-

эк скур сію па сва ёй гас па дар цы, пра дэ ман-

стра ваў шы на вы стаў цы вы ні кі вы твор час ці. 

Бе ла рус кі лі дар азна ё міў ся з хо дам убор кі 

буль бы і пе рад па сяў ной пад рых тоў кай гле бы 

і сяў бой азі ма га яч ме ню. Пра дэ ман стра ва-

лі Прэ зі дэн ту шам пінь ё ны вы твор час ці ААТ 

«Азя рыц кі-Аг ра» (Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўдак лад ніў, як іх га та ваць), ага род ні ну, ся-

род якой та ма ты чэ ры, і на ват да сяг нен ні ў 

раз вя дзен ні... цыт ру са вых. Лі мон нае дрэў-

ца Ні на Жа ляз но ва па да ра ва ла Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Сма ля віц кі ра ён.

БУ ДЗЕМ З БУЛЬ БАЙ

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пры няў 

удзел у ад крыц ці но вай СШ 

№ 2 у Фрун зен скім ра ё не 

Мін ска.

Мі ха іл Мяс ні ко віч пад час ура-

чыс тай лі ней кі ад зна чыў, што для 

вы ха ван ня су час на га гра ма дзя ні на 

важ на аб' яд наць на ма ган ні сям'і і 

шко лы. «Ня пра віль ны бу дзе раз лік 

на тое, што толь кі шко ла пад рых-

туе, вы ха вае су час на га гра ма дзя-

ні на. Сям'я і шко ла па він ны вы ра-

шаць гэ тую за да чу ра зам. Аб' яд нан-

не на ма ган няў дасць сі нер ге тыч ны 

эфект», — пад крэс ліў стар шы ня 

Са ве та Рэс пуб лі кі. Ён па жа даў 

пос пе хаў школь ні кам, пе да го гам 

і баць кам. Асоб на спі кер па він ша-

ваў пер ша клас ні каў (іх у СШ № 2 — 

225), для якіх гэ ты дзень стаў асаб-

лі ва важ ны і за па мі наль ны.

Вуч няў і пе да га гіч ны ка лек-

тыў Арэ хаў скай ся рэд няй 

шко лы він ша ваў стар шы ня 

Па ла ты прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА. 

А 21 год та му ён у якас ці 

стар шы ні Ві цеб ска га абл вы-

кан ка ма ад кры ваў гэ ту ўста-

но ву аду ка цыі як раз да Дня 

ве даў.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка за зна-

чыў, што ў на шай кра і не шмат 

ро біц ца для раз віц ця сфе ры аду-

ка цыі, якая з'яў ля ец ца ад ным з 

пры яры тэ таў дзяр жаў най па лі ты кі. 

І на леж ная ўва га ўдзя ля ец ца ўста-

но вам, якія зна хо дзяц ца не толь кі 

ў ста лі цы ці аб лас ных цэнт рах, а і 

ў не вя лі кіх га ра дах, аг ра га рад ках.

«Лі та раль на праз па ру тыд няў 

мы ва Уша чах бу дзем ад кры ваць 

пас ля ка пі таль най рэ кан струк цыі 

дзі ця чыя яс лі-сад, бу ду ец ца но вая 

шко ла мас тац тваў», — на га даў 

стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў.

Ура чыс та ад кры лі ся рэд нюю 

шко лу № 11 у Брэсце, да рэ-

чы, са мую вя лі кую ў рэ гі ё-

не. Павіншаваць навасёлаў 

прыйшлі прэм' ер-мі ністр 

кра і ны Сяр гей РУ МАС 

і стар шы ня абл вы кан ка ма 

Ана толь ЛІС.

На бу даў ніц тва і асна шчэн не 

трох па вяр хо ва га бу дын ка за тра ча-

на 33 міль ё ны руб лёў. У ад ну зме-

ну тут бу дуць зай мац ца 1480 дзя-

цей. Ад ных толь кі пер ша клас ні каў 

ся дзе за пар ты ка ля 500 ча ла век, 

а ўся го школь ны вуч нёў скі ка лек-

тыў скла да ец ца з 1960 ча ла век. 

На ву чан не бу дзе вес ці ся ў дзве 

зме ны.

Наш та вар вы дат ны, але сціп лы. 
Та му мае па трэ бу ў рэ кла ме

Падарожжа ў краіну ведаў
НАВУЧАЛЬНЫ ГОД УРАЧЫСТА РАСПАЧАЛІ ПА ЎСЁЙ КРАІНЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Мно гія з ва шых баць коў, пры сяг нуў шы на 

вер насць Ра дзі ме, пра цяг ва юць іх слаў ную гіс-

то рыю і ў мір ным жыц ці. Ня хай гіс та рыч ная па-

мяць, а так са ма су час ныя пос пе хі і да сяг нен ні 

вуч няў і пе да го гаў но вай шко лы ста нуць част-

кай яе спад чы ны і да стой ным пры кла дам, на 

які бу дуць ары ен та вац ца на ступ ныя па ка лен ні 

вуч няў», — па жа даў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў дзя цей 

узяць ад ву чо бы ў шко ле мак сі мум: «Ка лі вы 

жа да е це быць кан ку рэн та здоль ны мі ў гэ тым 

жыц ці (пры ўсёй скла да нас ці, не жа дан ні ча-

сам ву чыц ца, цяж кас ці гэ тай аду ка цыі), трэ ба 

ся бе пры му сіць хоць бы пры стой на скон чыць 

шко лу і атры маць ве ды. Інакш у бу ду чым вам 

ня ма ча го ра біць. Не толь кі без аду ка цыі, га-

лоў нае — без ве даў. Трэ ба пе ра адо лець ся бе 

(я звяр та ю ся асаб лі ва да стар ша клас ні каў) і 

атры маць мак сі мум ад та го, што мож на атры-

маць у шко ле. Інакш не бу дзе на ка го вам 

на ра каць і крыў да ваць, ні на на стаў ні каў, ні 

на баць коў. Усё за ле жыць ад вас».

Спра ва не толь кі ў тым, што больш за 

па ло ву стар ша клас ні каў па ста ра юц ца па-

сту піць у ВНУ, лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. Бо 

ў тэх на ла гіч ны век на ват ра бо ча му па трэб-

ны доб рыя ве ды. «Я гэ та ба чу асаб лі ва па 

сель скай гас па дар цы. Ка лі ра ней у сель скай 

гас па дар цы мож на бы ло даць ві лы ў ру кі — і 

пра цуй, то сён ня ту ды прый шла скла да ная 

тэх ні ка, у якой трэ ба ра за брац ца. Та му зра-

зу мей це мя не не як ча ла ве ка, які прый шоў 

пра чы таць лек цыю або на та цыю. Мая вам 

па ра да: вазь мі це ў шко ле тое, што вы па-

він ны ўзяць!» — паў та рыў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што для вуч-

няў ка му ні ка цыя з на стаў ні ка мі, чый ба га ты 

жыц цё вы во пыт і май стэр ства да па ма га юць 

ад крыць здоль нас ці і рас кры ваць та лен ты — 

каш тоў насць. А руп лі васць і ста ран насць — 

за лог па спя хо вай бу ду чы ні.

«Ва ша праб ле ма і скла да насць за клю ча ец-

ца яшчэ і ў тым, што вы, з да па мо гай на стаў-

ні каў і баць коў, ства ра е це ба зу, фун да мент на 

бу ду чы ню», — ак цэн та ваў лі дар кра і ны.

У ШКО ЛУ — 
ТОЛЬ КІ З ЧЫС ТЫ МІ ДУМ КА МІ

Звяр та ю чы ся да на стаў ні каў, Прэ зі дэнт 

звяр нуў ува гу на тое, што ў бе ла рус кіх шко-

лах вост ра паў ста ла праб ле ма з дыс цып лі-

най. «Мі ніст ру аду ка цыі, гу бер на та рам, мэ ру 

Мін ска па стаў ле на са мая жорст кая за да ча: 

шко ла — гэ та храм, ту ды трэ ба пры хо дзіць 

з чыс ты мі дум ка мі — ву чыц ца!»

Кі раў нік дзяр жа вы зноў вы ка заў ся пра 

не да пу шчаль насць школь най пе ра груз кі: 

«Нель га пе ра гру жаць вуч ня, каб ён у шко ле 

пра ся дзеў пяць-шэсць га дзін, і по тым пяць-

шэсць га дзін зай маў ся до ма. Так ні ко лі не 

бы ло і не бу дзе. Гэ та са ма пад ман».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу баць-

коў на тое, што вы ха ван не і аду ка цыя — 

агуль ны пра цэс, у якім удзель ні ча юць дзе ці, 

баць кі і на стаў ні кі. «Ка лі вы бу дзе це ду маць, 

што на стаў ні кі па він ны даць ве ды і вы ха ваць 

на шых дзя цей у шко ле, вы па мы ля е це ся. Дзі-

ця больш за ўсё ча су пра во дзіць до ма, і вам 

прый дзец ца зай мац ца не толь кі вы ха ван нем, 

але і аду ка цы яй дзя цей», — на га даў ён і пра-

па на ваў баць кам стаць пры кла дам сва ім дзе-

цям у тым лі ку і ў за ня тках спор там.

«Я вель мі ха чу, каб гэ ты су час ны бу ды-

нак стаў для ўсіх са праўд най шко лай ве даў, 

сяб роў ства і жыц ця, дзе бу дуць па на ваць 

уза ем ная па ва га і імк нен не да пос пе ху», — 

вы ка заў па жа дан не Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ДЗЕ ЦІ ПА ВІН НЫ БЫЦЬ 
У РОЎ НЫХ УМО ВАХ

Пас ля лі ней кі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

прай шоў у бу ды нак шко лы. Пад час агляд-

най эк скур сіі ён за кра нуў не каль кі тэм. Бу-

фе ты, на яго дум ку, у шко ле трэ ба за ха ваць. 

«Дзя цей трэ ба пры ву чаць эка но міць гро шы і 

на ву чаць іх тра ціць, — ар гу мен та ваў Прэ зі-

дэнт. — Каб дзі ця прый шло ў шко лу і ве да ла, 

што ка пей ку трэ ба за ра біць, і гэ та да ра го га 

каш туе, што не ўсё мож на ку піць, але неш та 

мож на. Гэ та важ на».

Школь нае ме ню па він на быць прос тым, 

смач ным і тра ды цый ным. «Хар ча вац ца трэ-

ба тым, што ў нас рас це. Гэ та па-пер шае. 

Па-дру гое, не за бы вай це: тое, чым вы бу дзе-

це кар міць дзя цей за раз, яны по тым бу дуць 

лю біць і з за да валь нен нем ес ці», — лі чыць 

кі раў нік дзяр жа вы.

Стар шы ня Мінск ага гар вы кан ка ма Ана-

толь Сі вак рас ка заў аб прак ты цы, ка лі для 

дзя цей, якія хар чу юц ца ў шко ле бяс плат-

на, кошт страў аб ме жа ва ны, а зна чыць са-

мі стра вы ад роз ні ва юц ца ад ін шых. «Дзе-

ці па він ны быць у роў ных умо вах! — эма-

цы я наль на ад рэ ага ваў на гэ та Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Не зне слаў ляй це ся бе. Лепш 

зу сім не кар міць бяс плат на, чым пра па ноў-

ваць асаб лі выя стра вы. Ду расць, пра якую я 

чую ўпер шы ню! Гэ та га быць не па він на!»

Прэ зі дэнт так са ма на ве даў школь ную 

май стэр ню. Да рэ чы, пад час уся го ві зі ту кі-

раў нік дзяр жа вы вель мі цёп ла раз маў ляў з 

усі мі на стаў ні ка мі, хва ліў іх і дзя ка ваў ім.

Пе ра сту па ю чы па рог ка бі не та, дзе зай ма-

лі ся дзе ся ці клас ні кі, кі раў нік дзяр жа вы пры-

знаў ся, што хва лю ец ца, за хо дзя чы ў школь-

ны ка бі нет. Наз ва Пер ша га ўро ка, які сё ле та 

пра хо дзіць па ўсёй кра і не, узя та з рад коў 

Ян кі Ку па лы: «За ні май, Бе ла русь ма ла дая 

мая, свой па чэс ны па сад між на ро да мі!»

На стаў нік пра па на ваў Прэ зі дэн ту ад ка заць 

на пы тан ні вуч няў, але Аляк сандр Лу ка шэн-

ка спа чат ку па ці ка віў ся, якія ма ры і ідэі ёсць 

у ма ла дых лю дзей. У гэ тым ка бі не це Прэ зі-

дэнт пра вёў паў на цэн ную ака дэ міч ную га дзі-

ну, але цяж ка ска заць, урок гэ та быў пад яго 

на стаў ніц твам аль бо шчы рая і цёп лая гу тар ка 

па між Прэ зі дэн там і пад лет ка мі. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка тлу ма чыў, ра іў, за сце ра гаў, рас-

пыт ваў... Тэ мы бы лі са мыя роз ныя: ад знеш ня-

га вы гля ду да эка ло гіі і но вых тэх на ло гій.

Жур на ліс ты ста я лі ў дзвя рах ка бі не та, 

чу лі раз мо ву част ко ва, але бы ло ві да воч на, 

што Прэ зі дэнт атрым лі вае аса ло ду ад гу-

тар кі з ма ла ды мі людзь мі, умее гэ та ра біць, 

і яны ад каз ва юць яму ўза ем нас цю, рас кры-

ва юц ца, не ба яц ца за да ваць пы тан ні, вы-

каз ваць ідэі.

За вяр шыў ся ўрок з Прэ зі дэн там ка лек-

тыў ным фо та на доб рую па мяць. Гэ та тое 

фо та і ўспа мі ны, якія по тым пе ра да юц ца 

дзе цям і ўну кам.

По тым кі раў нік дзяр жа вы зай шоў у гім нас-

тыч ную за лу, дзе дзяў чат кі гу ля лі ў бас кет бол, 

і ў спар тыў ную за лу па су сед стве, дзе пра хо-

дзі ла трэ ні роў ка хлоп чы каў па ганд бо ле.

На пры кан цы Прэ зі дэн ту па да ры лі зроб-

ле ныя школь ні ка мі су ве ні ры — мяк кія ляль кі-

пер ша клаш кі. Аляк сандр Лу ка шэн ка па кі нуў 

за піс у школь най кні зе га на ро вых гас цей з 

па жа дан нем, каб но вая шко ла ста ла ўтуль-

ным до мам для мно гіх па ка лен няў вуч няў і 

пе да го гаў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Ці ка ва, што тры ма дня мі ра ней 

у аб лас ным цэнт ры ад кры лі яшчэ 

ад ну ўста но ву аду ка цыі. Гэ та ву-

чэб на-пе да га гіч ны комп лекс «Яс лі-

са док — па чат ко вая шко ла № 11», 

якая пры ня ла вуч няў і вы ха ван цаў 

у но вым паўд нё ва-ўсход нім мік ра-

ра ё не. Шко ла раз лі ча на на 150 да-

школь ні каў і 321 вуч ня па чат ко вых 

кла саў.

По ба лаў ская ся рэд няя шко-

ла Ра га чоў ска га ра ё на на 

ўра чыс тай лі ней цы, пры-

све ча най Дню ве даў, атры-

ма ла ў па да ру нак ад Са ве та 

Мі ніст раў су час ны кам п'ю-

тар ны клас. Ад па вед ны 

сер ты фі кат уру чыў пер шы 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Аляк сандр ТУР ЧЫН.

З цёп лы мі па жа дан ня мі звяр-

нуў ся да пры сут ных і стар шы-

ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ. Стар шы ня 

абл вы кан ка ма так са ма ўру чыў 

шко ле сер ты фі кат на Br15 тыс. для 

на быц ця спар тыў на га ін вен та ру і 

аб ста ля ван ня для хар чаб ло ка.

Шко лу ў но вым мік ра ра ё не 

Аль шан ка Гродна мож на 

на зваць са май вя лі кай. Сё-

ле та сю ды прый шлі 1800 

ча ла век. Толь кі пер ша-

клас ні каў тут на ліч ва ец ца 

больш за ча ты ры сот ні. 

Але яе ўні каль насць — і ў 

аб ста ля ван ні. Гэ та адзі ная 

шко ла, дзе есць ад ра зу два 

ба сей ны.

А вось но вая шко ла ў Аст раў цы 

больш раз лі ча на на перс пек ты ву. 

Пры пра ек це на 765 мес цаў сё ле та 

тут бу дуць ву чыц ца 433 вуч ні. Але 

ў шко ле ўпэў не ны, што ў бу ду чым 

коль касць дзя цей па вя лі чыц ца. 

У Аст раў цы хут кі мі тэм па мі вя дзец-

ца бу даў ніц тва но ва га жы ло га мік-

ра ра ё на.

Уста но ва са мая су час ная — 

пра стор ныя ву чэб ныя кла сы, кам-

п'ю тар ныя і лін га фон ныя ка бі не ты, 

спар тыў ная і трэ на жор ныя за лы, 

ак та вая за ла на 280 мес цаў, су-

час ны хар чо вы блок, утуль ная ста-

ло вая. Тут ство ра на 100 ра бо чых 

мес цаў.

РАЗ МО ВА З БУ ДУ ЧЫ НЯЙ

 ДА ВЕ ДА МА:
Уся го ў кра і не сё ле та ад кры лі дзве ры 

сем школ-но ва бу доў ляў на 6,5 ты ся чы 
мес цаў: у Мін ску, Брэс це, Грод не, Аст-
раў цы Гро дзен скай воб лас ці і Ма гі лё ве. 
Да кан ца го да га то ва бу дзе пры няць дзя-
цей но вая шко ла ў Ба ры са ве.


