РУСЫ Міхаіл Іванавіч

Міністр сельскай гаспадаркі
і харчавання
Русы Міхаіл Іванавіч нарадзіўся ў 1954 годзе ў в. Вароніна Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці. У 1977 годзе скончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію, у 1989-м
— Мінскую вышэйшую партыйную школу.
У 1977—1983 гадах працаваў галоўным аграномам, намеснікам старшыні, старшынёй
калгаса імя Леніна Жыткавіцкага раёна. У
1983—1985 гадах — начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі Кармянскага райвыканкама, у 1985—1987 — другі сакратар Кармянскага райкама КПБ. У 1987—1988 гадах быў інструктарам аддзела арганізацыйна-партыйнай работы ЦК КПБ. У 1988—1991 гадах — першы сакратар Стаўбцоўскага райкама КПБ.
У 1991—1994 гадах быў старшынёй Камітэта па зямельнай рэформе і землеўпарадкаванню пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. У 1994—2001 — міністрам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь. У 2001—2003 — міністрам
сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь. У 2003—2004
гадах працаваў саветнікам аддзялення пасольства Беларусі ў Расіі
(Санкт-Пецярбург). У 2004—2008 гадах — старшыня Пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі па аграрных пытаннях. У 2008—2010 — старшыня Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі па праблемах чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і прыродакарыстанню.
З мая 2010 года — міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі.

СНАПКОЎ
Мікалай Генадзьевіч

Міністр эканомікі
Снапкоў Мікалай Генадзьевіч нарадзіўся ў
1969 годзе ў Магілёве. У 1991 годзе скончыў Беларускую сельгасакадэмію, у 2001-м — Акадэмію
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
У 1990—1994 гадах працаваў эканамістам,
старшым эканамістам, бухгалтарам на сельгаспрадпрыемствах Магілёўскай і Гродзенскай абласцей, у 1994—1996 гадах — эканаміст, галоўны эканаміст, намеснік кіраўніка ў Дрыбінскім
аддзяленні Белаграпрамбанка, у 1996—2000 гадах — намеснік старшыні па пытаннях эканомікі, рыначных адносін і прыватызацыі Горацкага
райвыканкама. У 2000—2007 гадах — начальнік фінансавага ўпраўлення Магілёўскага аблвыканкама, у 2007—2009-м — намеснік старшыні
Магілёўскага аблвыканкама. Са студзеня 2009 года працаваў намеснікам кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Са снежня 2009 года — міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь.

ХАРКАВЕЦ
Андрэй Міхайлавіч

Міністр фінансаў
Харкавец Андрэй Міхайлавіч нарадзіўся ў
1963 годзе ў г. Мінску. У 1985 годзе скончыў
Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі, у 2006-м — Акадэмію кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
З 1985 года — на розных пасадах у Міністэрстве фінансаў: ад старшага эканаміста да
першага намесніка міністра.
Са жніўня 2008 года — міністр фінансаў
Рэспублікі Беларусь.

ЦАЛКО Уладзімір Рыгоравіч

Міністр прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Цалко Уладзімір Рыгоравіч нарадзіўся ў
1952 годзе ў вёсцы Скалодзіна Мазырскага
раёна Гомельскай вобласці. У 1972 годзе
скончыў Мазырскі палітэхнікум, у 1981 годзе
— Беларускі дзяржаўны інстытут народнай
гаспадаркі імя В.У. Куйбышава.
У 1974—1975 годзе працаваў майстрам
завода «Мазыркабель», у 1975—1986 — на
розных пасадах у сістэме «Мазырсельбуда».
У 1986—1989 гадах узначальваў Мазырскі райвыканкам. З 1993 па
2000 год быў намеснікам старшыні Гомельскага аблвыканкама. У
2000—2001 гадах — старшыня Камітэта па праблемах наступстваў
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС (Дзяржкамчарнобыль) пры Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях Беларусі. У 2001—2006 —
старшыня Дзяржкамчарнобыля. З 2006 года быў намеснікам міністра
па надзвычайных сітуацыях.
З чэрвеня 2009 года — міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.

ШЧЭРБА Іван Іванавіч

Міністр транспарту і камунікацый
Шчэрба Іван Іванавіч нарадзіўся ў 1956 годзе ў в. Паднеўка Барысаўскага раёна Мінскай
вобласці. У 1980 годзе скончыў Беларускі
дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя
В.У. Куйбышава, у 2002 годзе — Акадэмію
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
У 1980—1985 гадах працаваў у сіс тэме
гандлю харчовымі таварамі. З 1985 па 1993
год быў намеснікам начальніка — начальнікам
гандлёва-вытворчага сектара, начальнікам аддзела рабочага забеспячэння Брэсцкага аддзялення Беларускай чыгункі. З 1993-га — намеснік начальніка ўпраўлення знешнеэканамічных сувязяў Міністэрства транспарту і камунікацый. У 2000—2005 гадах узначальваў аддзел, а потым упраўленне ў Міністэрстве транспарту і камунікацый.
У 2005—2006 гадах працаваў начальнікам упраўлення транспарту і
сувязі Апарату Савета Міністраў Беларусі. З 2006 года займаў пасаду намесніка міністра транспарту і камунікацый.
З чэрвеня 2009 года — міністр транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь.

ШЧОТКІНА
Мар'яна Акіндзінаўна

Міністр працы
і сацыяльнай абароны
Шчоткіна Мар'яна Акіндзінаўна нарадзілася
ў 1958 годзе на востраве Кільдын Мурманскай
вобласці (Расія). У 1982 годзе скончыла Ленінградскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Жданава па спецыяльнасці «фізіка», у 2007 годзе
— Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
З 1982 па 1985 год працавала інжынерам
у ВА «Інтэграл», затым — настаўнікам фізікі, намеснікам дырэктара
школы, дырэктарам школы, начальнікам упраўлення адукацыі адміністрацыі Фрунзенскага раёна горада Мінска.
У 2003—2005 гадах — намеснік кіраўніка адміністрацыі Ленінскага раёна горада Мінска, у 2005—2007 гадах — старшыня Камітэта па
працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта. З 2007 года працавала на пасадзе намесніка, першага намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны.
Са снежня 2009 года — міністр працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь.

ВОЙТАЎ Ігар Вітальевіч

Cтаршыня Дзяржаўнага камітэта
па навуцы і тэхналогіях
Войтаў Ігар Вітальевіч нарадзіўся ў 1961
годзе ў горадзе Мінску. У 1983 годзе скончыў
Беларускі політэхнічны інстытут, у 1996-м —
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
Доктар тэхнічных навук. У 1983—1984 гадах быў інжынерам Цэнтральнага навуковадаследчага інстытута комплекснага выкарыстання водных рэсурсаў Мінводгаса СССР, у
1984—1993 гадах — працаваў у Дзяржаўным камітэце па ахове прыроды БССР. У 1993—1994 гадах узначальваў аддзел упраўлення
Дзяржаўнага камітэта па экалогіі Беларусі. З 1994 года займаў пасаду першага намесніка міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. У 2002—2005 гадах — прарэктар па эканоміцы і
камерцыйнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З
2005 года працаваў намеснікам старшыні Дзяржаўнага камітэта па
навуцы і тэхналогіях.
З чэрвеня 2009 года — старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь.

ГУРУЛЁЎ Сяргей Пятровіч

Старшыня Дзяржаўнага
ваенна-прамысловага камітэта
Гурулёў Сяргей Пятровіч нарадзіўся ў 1953
годзе ў Чыцінскай вобласці (Расія). У 1974 годзе скончыў Благавешчанскае вышэйшае танкавае каманднае вучылішча, у 1986-м — Ваенную акадэмію бранятанкавых войскаў, у
1999-м — Ваенную акадэмію Генеральнага
штаба Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі.
Генерал-лейтэнант (2001).
У 1974—1999 гадах служыў на розных пасадах ва Узброеных Сілах СССР і Рэспублікі Беларусь. У 1999—2001
гадах — начальнік штаба — намеснік камандзіра, камандзір 28-га
армейскага корпуса Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. У лютымснежні 2001 года — начальнік Галоўнага штаба Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь — першы намеснік міністра абароны. Са снежня
2001-га займаў пасаду начальніка Генеральнага штаба Узброеных
Сіл Рэспублікі Беларусь — першага намесніка міністра абароны.
Са снежня 2009 года — старшыня Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Рэспублікі Беларусь.

ЗАЙЦАЎ Вадзім Юр'евіч

Старшыня
Камітэта дзяржаўнай бяспекі
Зайцаў Вадзім Юр'евіч нарадзіўся ў 1964
годзе ў Жытомірскай вобласці (Украіна). У 1986
годзе скончыў Маскоўскае вышэйшае пагранічнае каманднае вучылішча, у 1997 годзе —
Акадэмію Федэральнай пагранічнай службы
Расійскай Федэрацыі, у 2004 годзе — Ваенную
акадэмію Генеральнага штаба Узброеных Сіл
Расійскай Федэрацыі. Генерал-маёр.
Да 1994 года служыў на пасадах намесніка
начальніка, начальніка пагранічнай заставы. У 1997—1998 гадах
працаваў ва ўпраўленні аховы дзяржаўнай граніцы штаба Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў Беларусі.
З 1998 па 2002 год — намеснік начальніка атрада — начальнік штаба,
затым начальнік Пінскага пагранічнага атрада. З 2004 года — на кіруючых
пасадах у Дзяржаўным камітэце пагранічных войскаў Беларусі, першы
намеснік старшыні Дзяржаўнага пагранічнага камітэта — начальнік галоўнага аператыўнага ўпраўлення. Генерал-лейтэнант (2009).
З ліпеня 2008 года — старшыня Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.

КАРАШКОЎ
Валерый Мікалаевіч

Старшыня Дзяржаўнага камітэта
па стандартызацыі
Карашкоў Валерый Мікалаевіч нарадзіўся ў
1953 годзе ў горадзе Іўе Гродзенскай вобласці. У
1975 годзе скончыў Мінскае вышэйшае інжынернае зенітнае ракетнае вучылішча ППА. Кандыдат
тэхнічных навук, дацэнт. У 1975—1976 гадах служыў у арміі. У 1977—1992 гадах — інжынер, старшы інжынер, начальнік аддзела, начальнік аддзялення, намеснік галоўнага інжынера, начальнік аддзялення — намеснік
галоўнага інжынера, намеснік дырэктара па пытаннях галіновай стандартызацыі і ўніфікацыі, дырэктар навукова-вытворчага прадпрыемства «Радыёінфармстандарт», намеснік генеральнага дырэктара НВА «Спектр».
У 1992—1994 гадах — старшыня Камітэта па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі пры Савеце Міністраў Беларусі. У 1994—1997 гадах
— старшыня Камітэта па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі Міністэрства адукацыі і навукі Беларусі. У 1997—2001 гадах — старшыня Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі Рэспублікі
Беларусь. У 2001—2006 гадах — старшыня Камітэта па стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.
З мая 2006 года — старшыня Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь.

КУЗНЯЦОЎ Георгій Іванавіч

Старшыня Дзяржаўнага
камітэта па маёмасці
Кузняцоў Георгій Іванавіч нарадзіўся ў 1950
годзе ў в. Старына Барысаўскага раёна Мінскай вобласці. У 1972 годзе скончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію.
Працаваў інжынерам і старшым інжынерам
інстытута «Белдзіпразем», інжынерам глебаваэкалагічнай экспедыцыі. У 1981—1986 гадах
— загадчык бюро зямельных фондаў Беларускага праектна-тэхнічнага інстытута аўтаматызаваных сістэм кіравання
Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР. У 1986—1991 гадах — вядучы
інжынер-землеўпарадчык, галоўны інжынер-землеўпарадчык — намеснік начальніка аддзела землекарыстання, землеўпарадкавання і аховы
прыроды аграпрамысловага камітэта Мінскай вобласці. У 1991—1995
гадах — намеснік старшыні Камітэта па зямельнай рэформе і землеўпарадкаванню пры Савеце Міністраў. На працягу двух гадоў узначальваў Камітэт па зямельных рэсурсах Міністэрства прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя. З 1997 года — старшыня Дзяржаўнага
камітэта па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі Рэспублікі Беларусь. У 2001—2006 гадах — старшыня Камітэта па зямельных рэсурсах,
геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.
З мая 2006 года — старшыня Дзяржаўнага камітэта па маёмасці
Рэспублікі Беларусь.

РАЧКОЎСКІ Ігар Анатольевіч

Cтаршыня Дзяржаўнага
пагранічнага камітэта
Рачкоўскі Ігар Анатольевіч нарадзіўся ў
1968 годзе ў г. Смаргонь Гродзенскай вобласці. У 1990 годзе скончыў Рыжскае вышэйшае
ваенна-палітычнае вучылішча, у 1996 годзе
— курсы Інстытута нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, у 2001 годзе — Беларускі
дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт.
Генерал-маёр. Служыў у ракетных войсках
стратэгічнага прызначэння, службу праходзіў
у органах ваеннай контрразведкі і ў пагранічных войсках Беларусі. Узначальваў асобную службу актыўных мерапрыемстваў пагранічных войскаў Рэспублікі Беларусь.
З красавіка 2007 года — старшыня Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта Беларусі.

ШПІЛЕЎСКІ
Аляксандр Францавіч

Старшыня Дзяржаўнага мытнага
камітэта
Шпілеўскі Аляксандр Францавіч нарадзіўся ў
1953 годзе ў г. Бабруйску Магілёўскай вобласці.
У 1981-м скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, у 1987 годзе — Вышэйшую школу КДБ СССР.
Дзяржаўны саветнік мытнай службы ІІ рангу.
Служыў ва Узброеных Сілах і ў КДБ. Працаваў у Кантрольнай палаце Рэспублікі Беларусь: галоўным кантралёрам аддзела па рабоце з тэрытарыяльнымі інспекцыямі; загадчыкам аддзела кантролю
за выкарыстаннем дзяржаўных сродкаў і маёмасці па г. Мінску Упраўлення арганізацыйна-прававой работы; начальнікам Упраўлення кантролю за выкарыстаннем дзяржаўных сродкаў і маёмасці судовымі,
пракурорскімі органамі рэспублікі і КДБ, а таксама прадпрыемствамі,
арганізацыямі і ўстановамі г. Мінска; начальнікам інспекцыі па г. Мінску. У 1997—2001 гадах — намеснік старшыні Пастаяннай камісіі
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
першага і другога скліканняў па міжнародных справах і сувязях з
СНД. З мая 2001 года — памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
— галоўны інспектар па г. Мінску.
З верасня 2001 года — старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта
Рэспублікі Беларусь.

Журналісцкае расследаванне

БІТВА ЗА РОДНУЮ МОВУ
Ці здольны беларускія чыноўнікі перайсці
на беларускую мову?
Беларуская мова ўключана ў
«Атлас моў свету, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення». Як вя до ма, да ку мент
складзены ЮНЕСКА.
Якія дзеянні магчыма прадпрыняць, каб зняць пагрозу?
Хто з вядомых беларускіх чыноў ні каў цудоў на ва ло дае
роднай мовай і дае прыклад
іншым? Нарэшце — якія крокі
прывядуць да новага росквіту
беларускага слова?
Пра гэта чытайце ў матэрыяле
«Звязды».
У папярэдніх частках журналісцкага расследавання (нумары за 28
і 29 снежня) мы з дапамогай эксперыментаў высветлілі, ці існуе ў бела рус кім гра мад стве рэ аль нае
двухмоўе. Вынікі аказаліся далёка
не аптымістычнымі.
Аказалася, што некаторыя службовыя асобы лянуюцца карыстацца
беларускай мовай і нават ігнаруюць
яе. А на ўпакоўках пераважнай
большасці беларускіх тавараў напісана толькі па-руску. Сумна. Тым
больш што кожны чалавек, які цікавіцца гісторыяй, разумее, якім магутным наша слова было калісьці.
Старабеларускую мову называлі
мовай супердзяржавы (на пэўным
этапе развіцця такім было Вялікае
Княства Літоўскае). На ёй у шаснаццатым стагоддзі быў напісаны самы
перадавы звод законаў — «Статут
ВКЛ». Сёння ж нават у самой Беларусі родным словам, згодна з перапісам, карыстаецца толькі чацвёртая частка насельніцтва.

ляць мэтанакіраваную дзейнасць
па пашырэнні выкарыстання ў вучэбна-выхаваўчым працэсе беларускай мовы, удасканаленні выкладання гісторыі і праводзіць мерапрыемствы па захаванні гістарычнай памяці аб мінулым беларускага
народа».
А ў першую чаргу чыноўнікі ад
адукацыі спадзяюцца, што вызначальную ролю адыграе прыняты ў
2008 годзе Закон «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»,
які рэальна запрацаваў з першага
верасня 2010 года.
«Правілы беларускай арфаграфіі
і пунктуацыі ў новай рэдакцыі будуць
садзейнічаць стабілізацыі правапісных норм беларускай літаратурнай
мовы, забеспячэнню пераемнасці
традыцый пісьмовай беларускай мовы, адзінству друкаваных беларускамоўных выданняў, што ў выніку
павысіць прэстыж у грамадстве беларускай мовы як дзяржаўнай мовы
Рэспублікі Беларусь».
Але ці прывядуць такія мерапры ем ствы да ней кіх іс тот ных
змен? Ці хопіць гэтага, каб схіліць
школьнікаў, выхаваных на рускамоўным тэлебачанні і камп'ютарных гульнях, да беларушчыны?
Тым больш што самі педагогі часта
ставяцца да роднай мовы, мякка
кажучы, з падазрэннем.

Міністэрства
адукацыі рыхтуе
беларускамоўныя
версіі электронных
падручнікаў

Скандал, які разышоўся ў інтэрнэце, здарыўся ў красавіку 2009
года. Вучаніца адной з баранавіцкіх
школ вырашыла афармляць дзённік па-беларуску. Убачыўшы такое
вальнадумства, настаўніца прымусіла дзяўчынку закрэсліць слова
«са ка вік» і перапра віць яго на

Урад звярнуў увагу на такое становішча. Напрыклад, у адпаведнасці з даручэннем прэм'ерміністра Беларусі (ад 27
студзеня 2010 года), Мінадукацыі распрацавала
план мерапрыемстваў
па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы
у сваёй сістэме.
Што ж прадпрымаюць чыноўнікі для ўкаранення беларускай мовы
ў навучальных установах краіны? З такім пытаннем «Звязда» звярнулася ў міністэрства. З
ведамства прыйшлі паперы: пералік з 13 мерапрыемстваў, накіраваных на папулярызацыю мовы. Распавядзём пра самые
грунтоўнае:
«Рыхтуюцца беларускамоўныя
версіі электронных сродкаў па гісторыі, фізіцы, хіміі, геаграфіі. Створана базавая версія інтэрнэт-сайта
Мінадукацыі на беларускай мове.
У першы тыдзень верасня кожны
год адзначаецца Дзень беларускага пісьменства. Свята накіравана
на паказ непарушнага адзінства
беларускага друкаванага слова і
гісторыі беларускага народа. Міністэрства адукацыі будзе ажыццяў-

Настаўніца,
якая забараніла
вучаніцы весці
дзённік па-беларуску,
не была пакарана

«март». Маці пакрыўджанай дзяўчынкі звярнулася да журналістаў.

— Матуля прыслала ліст у рэдакцыю, — узгадвае Зіна Дрозд,
вядомая баранавіцкая журналістка. — Гісторыя падалася нам неверагоднай. Я выехала па адрасе,
які быў пазначаны на канверце,
знай шла гэ ту сям'ю.
Аказалася, што дзённік
быў сам па сабе складзены па-беларуску. Нягле дзя чы на гэ та, настаўніца варожа паставі ла ся да та кіх пра яў
патрыятызму. Я сфатагра фа ва ла ста рон ку
дзённіка, дзе быў перакрэслены «сакавік». Па
каментары мы звярнуліся ва ўпраўленне адукацыі Баранавіцкага гарвыканкама. Там сказалі:
«Ніякага канфлікту ў дадзеным выпадку няма».
Спаслаліся на «Інструкцыю аб парадку фарміравання вуснай і пісьмовай мовы ў агульнаадука цый ных уста но вах
РБ». Інструкцыю трактавалі так, што дзённік неаб ход на за паў няць на
той мове, на якой ажыццяўляецца
аду кацый ны працэс. Выхо дзіць,
што не ка то рыя на стаў ні кі, якія
дзейнічаюць праз розныя правілы
і інструкцыі, жадаючы альбо не жадаючы, абмяжоўваюць карыстанне
беларускай мовы. Спроба адступіцца ад інструкцыі адразу ж спыняецца: «Нельга!», «Не прынята!»,
«Забараняецца!»
Пасля таго выпадку прайшло
больш за паўтара года. Мы патэлефанавалі начальніку ўпраўлення
адукацыі Баранавіцкага райвыканкама Мікалаю Хітрыку з пытаннем,
ці панесла настаўніца адказнасць за
свае дзеянні. Аказалася, што не панесла. Затое было сказана, што ў
гэтым навучальным годзе бацькі падалі аж... тры заявы, каб
дзеці атрымлівалі беларускамоўную адукацыю. Тры
заявы на горад з насельніцтвам у 170 тысяч чалавек...
Аднак спадзяёмся, што
гэта адзінкавыя выпадкі.
Паводле звестак Міністэрства адукацыі, у 2010 годзе беларускую мову на
цэнтралізаваным тэсціраванні выбраў 60 681 абітурыент — прыкладна 39%
ад агуль най коль кас ці,
рускую мову — 94 590
(61%). Лічбы выглядаюць
больш-менш аптымістычна.

ПЫТАННЕ РУБАМ
ЦІ ІСНУЮЦЬ КАМП'ЮТАРНЫЯ КЛАВІЯТУРЫ
З БЕЛАРУСКІМІ ЛІТАРАМІ?
Журналіст «Звязды» паспрабаваў высветліць, дзе ў Беларусі можна
купіць клавіятуру з беларускай раскладкай? Доўгія пошукі прывялі нас
у сталічную фірму «Атом+», дзе раней такія клавіятуры прадавалі.
— Але цяпер яны да нас не паступаюць, — засмуцілі ў фірме.
— А дзе можна такую клавіятуру набыць?
— На жаль, гэтага мы не ведаем...
Клавіятуру з беларускай раскладкай мы так і не знайшлі. Хоць такія
дэталі, як родныя літары на камп'ютарнай тэхніцы, у многім спрыяюць
патрыятычнай самасвядомасці людзей.

Частка 3.
Да таго ж у Міністэрстве падкрэслілі, што ў значнай ступені беларуская мова прысутнічае ў ВНУ:
«Пры падрыхтоўцы да лекцый і
практычных заняткаў па гуманітарных дысцыплінах студэнты шырока

МАРТЫНЕЦКІ
Канстанцін Аляксеевіч

Кіраўнік Апарату Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
Мартынецкі Канстанцін Аляксеевіч нарадзіўся ў 1955 годзе ў г. Гарадок Віцебскай вобласці. У 1981 годзе скончыў Віцебскі тэхналагічны інстытут лёгкай прамысловасці.
Працоўную дзейнасць пачаў у 1973 годзе грузчыкам аптовай базы Гарадоцкага райспажыўсаюза. У 1974—1976 гадах служыў у радах Савецкай Арміі. У 1976—1979 гадах — каваль-штампоўшчык, тэрміст, інжынер-тэхнолаг кавальскага цэха Мінскага ордэна
Леніна і ордэна Кастрычніцкай Рэвалюцыі аўтамабільнага завода. У
1979—1981 гадах — старшы інжынер, інжынер-тэхнолаг ІІ катэгорыі, вядучы канструктар Праектна-канструктарскага і тэхналагічнага бюро па
механізацыі з доследнай вытворчасцю. У 1981—1982 гадах — выконваючы абавязкі малодшага навуковага супрацоўніка аддзела агульных
тэхніка-эканамічных даследаванняў і праблемна-арыентаванай інфармацыі Беларускага навукова-даследчага інстытута навукова-тэхнічнай інфармацыі і тэхніка-эканамічных даследаванняў Дзяржплана БССР. У
1982—1986 гадах — інструктар аддзела, загадчык прамыслова-транспартнага аддзела Маскоўскага РК КПБ г. Мінска.
У 1986—1992 гадах — намеснік начальніка, начальнік упраўлення
бытавога абслугоўвання насельніцтва Мінгарвыканкама.
У 1992—1993 гадах — кіраўнік спраў Рабочай групы для арганізацыйна-тэхнічнай падрыхтоўкі і правядзення пасяджэнняў Савета кіраўнікоў дзяржаў і Савета кіраўнікоў урадаў Садружнасці Незалежных
Дзяржаў. У 1993—1999 гадах — начальнік адміністрацыйна-гаспадарчага ўпраўлення, кіраўнік спраў Выканаўчага Сакратарыята СНД. У
1999—2000 гадах — кіраўнік спраў Выканаўчага камітэта СНД.
У 2000—2006 гадах — першы намеснік начальніка ўпраўлення па
справах дзяржаўных органаў, першы намеснік начальніка ўпраўлення па ўзаемадзеянні з рэспубліканскімі і мясцовымі органамі ўлады і
дзяржаўнага кіравання, начальнік галоўнага ўпраўлення па справах
дзяржаўных органаў, начальнік упраўлення па справах дзяржаўных
органаў Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. У 2006—2007
гадах — кіраўнік сакратарыята прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь
Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
З 2007 года працуе на пасадзе кіраўніка Апарату Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь.

ГУЛЯКА Леанід Паўлавіч

Упаўнаважаны па справах рэлігій і
нацыянальнасцей
Гуляка Леанід Паўлавіч нарадзіўся ў 1949
годзе ў в. Межная Слабада Клецкага раёна
Мінскай вобласці. У 1971 годзе скончыў Мінскі
дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М. Горкага, у 1990-м — Мінскую вышэйшую партыйную школу, у 1997-м — Акадэмію кіравання
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
У 1973—1977 гадах працаваў старшым інспектарам, памочнікам міністра культуры Беларусі. У 1977—1992 гадах — у Апараце Савета Міністраў. У 1992—1994
гадах — намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь. У 1994—2000
гадах працаваў у Апараце Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь: загадчык сакратарыята намесніка прэм'ер-міністра, начальнік упраўлення
адукацыі, навукі, культуры, аховы здароўя і сацыяльнай абароны, начальнік упраўлення сацыяльна-культурнай палітыкі. У 2000—2006 гадах
— міністр культуры Рэспублікі Беларусь, старшыня Камітэта па справах
рэлігій і нацыянальнасцей пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.
З кастрычніка 2006 года — Упаўнаважаны па справах рэлігій і
нацыянальнасцей.

Аляксандр Лукашэнка даў згоду
на назначэнне
старшынёй праўлення Белкаапсаюза
СІДЗЬКО
Сяргея Дзмітрыевіча
Сідзько Сяргей Дзмітрыевіч нарадзіўся ў 1956
годзе ў г. Брэсце. У 1982 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя
В.У. Куйбышава, у 1995 годзе — Акадэмію кіравання пры Кабінеце Міністраў Беларусі.
З 1984 па 1990 год працаваў на розных пасадах на Брэсцкім заводзе бытавой хіміі, у Брэсцкім аблснабзбыце,
Брэсцкім галоўснабе. З 1990 па 1995 год быў намеснікам начальніка
ўпраўлення, намеснікам генеральнага дырэктара «Брэстаптгандлю». У
1995—2001 гадах займаў пасады намесніка дырэктара па камерцыйнай
рабоце, намесніка дырэктара Брэсцкага цэнтральнага ўнівермага. З
2003 года ўзначальваў РУП «Гасцінічны комплекс «Брэст-Інтурыст»,
пазней перайменаванае ў ААТ «Турыстычны комплекс «Брэст-Інтурыст»,
працаваў старшынёй праўлення Брэсцкага аблспажыўсаюза.
Са снежня 2009 года — старшыня праўлення Беларускага рэспубліканскага саюза спажывецкіх таварыстваў.

ныя мовы, а беларуская — родная,
— пацвярджае інфармацыю Павел
СКРАБКО, начальнік упраўлення
ідэа ло гіі Гро дзен ска га
Журналіст «Звязды» паспрабаваў аблвыканкама. — Многія
зарэгістравацца на сайце адной з паперы рыхтуюцца на роддзяржустаноў. Але яго імя і най мове.
прозвішча, напісаныя па-беларуску,
— І як су пра цоў ні кі
сайт успрыняць не змог.
ўспрынялі ідэю?
— Няма ніякіх праблем,
усе да гэтага прызвычаіліся. Нядаўна да нас прыязджалі журналіс ты з усёй
Беларусі, аглядалі турыстычныя і гаспадарчыя аб'екты. Размовы вяліся толькі па-беларуску.
— Ці павернуцца беларусы тварам да роднай
мовы?
— Калі чалавек адукаваны і лічыць сябе чалавекам культурным, то няма
ніякай цяжкасці размаўляць
і па-беларуску, і па-руску.
Але гэта павінна быць ад
сэрца, ад душы. Большасць
грамадзян нашай краіны
карыстаюцца падручнікамі і вучэб- — беларусы. І ў кожнага з нас, у
нымі дапаможнікамі, якія выдадзе- крыві, у генатыпе, прысутнічае беларуская мова. Тое, што чалавек
ны на беларускай мове».
кажа «я не ведаю» ці «я не хачу
ведаць», — гэта хлусня. Ён увабраў
«Калі чалавек
гэта з матчыным малаком, размаўляць па-беларуску ён можа навуадукаваны,
чыцца ў кароткі тэрмін. Іншая спраняма ніякай
— гэта лянота. Так склалася,
цяжкасці размаўляць ва
што ў нас дзве дзяржаўныя мовы,
па-беларуску»
і некаторыя людзі лянуюцца вывуНе можа не цешыць іншая тэн- чаць беларускую: маўляў, і рускай
дэнцыя: усё больш і больш высока- дастаткова. Але я ўпэўнены, што з
пастаўленых чыноўнікаў пачына- часам усё будзе на сваіх месцах.
юць карыстацца беларускай мовай
Сёння з'яўляюцца назвы вуліц,
ці валодаюць ёю на даволі высокім напісаныя па-беларуску, на Гроузроўні.
дзеншчыне выходзяць цалкам беУ пераважнай большасці па-бе- ларускамоўныя газеты, па-белаларуску публічна выступае міністр руску называюць крамы. Наша
культуры Беларусі Павел Латуш- мясцовае тэлебачанне і радыё, у
ка.
асноўным, выходзіць па-беларуску.
Добры ўзровень валодання бе- Хацелася б, каб і на нацыянальным
ларускім словам кіраўніком Адмі- тэлебачанні больш было беларусністрацыі Прэзідэнта Беларусі Ула- кай мовы...
дзімірам Макеем — падкрэслівае
Натуральна, што ідэолаг Павел
Алег ТРУСАЎ, сябар Грамадска- Скрабко таксама размаўляў з какансультатыўнай рады пры Ад- рэспандэнтам «Звязды» на роднай
міністрацыі Прэзідэнта:
мове. І словы чыноўніка не разыхо— На пасяджэннях рады па-бе- дзяцца са справай: сайт Гродзенларуску гавораць толькі я ды Ула- скага аблвыканкама, напрыклад,
дзімір Макей. Калі я да яго звярта- мае беларускамоўную версію.
ю ся, ён без праб лем ад каз вае
Дарэчы, толькі за два апошнія
па-беларуску, потым зноў перахо- месяцы мне ўдалося пачуць вельмі
дзіць на рускую мову. Хоць і іншыя якасную беларускую мову яшчэ ад
ў кулуарах са мной размаўляюць двух высокапастаўленых чыноўніна роднай мове. Але як сядаюць каў — Васіля Каральчука, намесніза стол, спрацоўвае комплекс: з ка кіраўніка Рагачоўскага райвыуладай толькі па-руску. Сіндром канкама, і Сяргея Парошына, навысокага кабінета. Увогуле з чы- чальніка ўпраўлення адукацыі Гоноўнікаў, якія вельмі спрыяльна мельскага аблвыканкама.
ставяцца да роднай мовы, я б адР.S. У наступным годзе «Звяззначыў і кі раў ні ка Ма гі лёўска га да» будзе працягваць публікацыю
аблвыканкама Пятра Рудніка.
матэрыялаў, прысвечаных роднай
У інтэрнэце з'явіліся матэрыялы мове. Мы распавядзём, напрыклад,
пра тое, што і кіраўнік Гродзенскага пра тое, як беларусізуюцца цэлыя
аблвыканкама Сямён Шапіра пара- ведамствы і якіх поспехаў дабіліся
іў сваім падначаленым больш выка- нашы літаратары за мяжой.
рыстоўваць беларускую мову.
Калі вам хочацца нешта паведа— Так яно і ёсць. Быў такі заклік: міць наконт развіцця беларускай
«А чаму б нам не размаўляць па-бе- мовы, тэлефануйце ў рэдакцыю ці
ларуску? Давайце?» Людзі адказа- пішыце на адрас: wаlоshуn@sаfелі: «Давайце». У нас дзве дзяржаў- mаіl.nеt.

ВЫНІКІ
ЖУРНАЛІСЦКАГА
РАССЛЕДАВАННЯ
Пяць крокаў,
якія прывядуць да росквіту
нацыянальнай мовы
КРОК 1. Удасканаліць закон
«Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь». На сёння злучнік «або» дазва ляе не ка то рым афі цый ным
асобам карыстацца толькі адной
мовай. У пераважнай большасці
выпадкаў — рускай. Такім чынам,
беларускую некаторыя службовыя
асобы ігнаруюць, і мова паступова
выцясняецца з ужытку.
КРОК 2. Беларуская мова павінна прысутнічаць на ўпакоўках усіх
тавараў, якія выпускаюцца на тэрыторыі Беларусі ці прывозяцца да нас
з замежжа. Пакуль на пераважнай
большасці тавараў — выключна руская мова. У гэтым пытанні можна
ўзяць прыклад з Казахстана, дзе вытворца абавязаны ўжываць казахскую мову, хоча ён гэтага ці не.
КРОК 3. Калі па-беларуску шырока загавораць высокапастаўленыя чыноўнікі, то і іх падначаленыя, і звычайныя грамадзяне будуць браць прыклад. Сацыяльны
прэстыж нацыянальнай мовы пачне імкліва павышацца. Прытым
без аніякага прымусу.
КРОК 4. Беларуская мова ў
школах — адно з самых балючых
пытанняў. З аднаго боку, складана
папракнуць чыноўнікаў, якія цвёрда
выконваюць заканадаўства.
Самае важнае, каб змянілася
стаўленне да настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры. Ад іх вельмі
шмат чаго залежыць. Прыкра, каб
пасля ўрокаў педагог пераходзіў з
беларускай мовы на рускую. Гэта
— найгоршы прыклад для дзіцяці.
КРОК 5. Дзяржаўнае двухмоўе
павінна цвёрда выконвацца ў СМІ.
Беларуская мова павінна прысутнічаць на тэлебачанні ў роўных
аб'ёмах з рускай. Пры гэтым вядучыя, журналісты і шоумэны павінны ідэальна валодаць мовамі.

На крэатыўным малюнку дызайнера
Аляксея Кульбіцкага — трактар
«Беларус», падпісаны англійскімі
літарамі па-беларуску: «Вядомы з 46
года». Да летняга сезона-2011 дызайнер
падрыхтаваў серыю патрыятычных
малюнкаў, якія можна будзе друкаваць
на майках.

Яўген ВАЛОШЫН.

30 снежня 2010 г.
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