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Мiт ра па лiт Мiн скi i За-

слаў скi Па вел, Па тры яр-

шы Эк зарх усяе Бе ла ру сi 

з на го ды гра мад ска-па лi-

тыч най сi ту а цыi ў кра i не 

даў прэс-кан фе рэн цыю.

«Мы не мер ка ва лi, што 

да нас мо жа прый сцi бя да, 

што мо жа зда рыц ца так: 

блiз кiя лю дзi ста нуць адзiн 

су праць ад на го. Я сён ня ха чу звяр нуц ца да ўсiх i за клi-

каць да раз важ нас цi, мi ру, маг чы ма га дыя ло гу i зго ды. 

Я ха цеў бы звяр нуц ца да тых, хто пры быў у Бе ла русь для 

та го, каб тут па ку ра жыц ца, каб рас па лiць ва ро жасць i 

ня на вiсць, — вяр тай це ся ў свае да мы, не рас паль вай це 

тут по лы мя, — ска заў Мiт ра па лiт. — Па кiнь це бе ла рус-

кi на род са ма стой на жыць i вы бi раць шлях, па якiм ён 

пой дзе да лей».

Па тры яр шы Эк зарх асаб лi ва па пра сiў баць коў, чые 

дзе цi вы хо дзяць на «ба ры ка ды», на га даць iм, што ёсць 

шлях мi ру i зго ды, каб за ха ваць ад на душ ша ў Ай чы не.

«Я ха цеў бы звяр нуц ца да дзяр жаў най ула ды i на род-

ных дэ пу та таў, каб па ду ма лi пра тое, што мож на i не аб-

ход на сён ня зра бiць, каб знай сцi вы хад са ста но вi шча, 

якое скла ла ся. Я нi ко га не ха чу асу джаць — нi той, нi 

iн шы бок. Я ра зу мею, што ёсць i iн шыя, цём ныя сi лы, iх 

слу гi, якiя жы вуць тым, што ба чаць ва ро жасць i ня на вiсць 

па мiж людзь мi, i, маг чы ма, атрым лi ва юць ад гэ та га пэў-

ныя ды вi дэн ды. Але жыць нам у гэ тай кра i не», — да даў 

мiт ра па лiт Па вел.

Ён за клi каў вы ра шаць усе праб ле мы «мiр ным шля хам, 

не з да па мо гай зброi, ка мя нёў цi ку ла коў».

«Хо чац ца па жа даць, каб i аба рон цы на шай Ай чы ны, 

па стаў ле ныя на аба ро ну на ша га на ро да, су вы мя ра лi сваю 

ўла ду i маг чы мас цi ў ад но сi нах да тых, хто сён ня ду мае 

пра iн шы шлях, але не ве дае, як на яго стаць», — ска заў 

кi раў нiк Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы.

Ён з жа лем ак цэн та ваў: ня даў на ўсю ды ка заў, што Бе-

ла русь са праў ды мiр ная, спа кой ная кра i на, дзе маг чы ма 

днём i ноч чу ха дзiць не азi ра ю чы ся, ве да ю чы, што тут 

мiр. А сён ня на ват су пра цоў нi кi епар хii про сяць да зво лу 

скон чыць пра цоў ны дзень ра ней, каб спа кой на да брац-

ца да до му.

Мiт ра па лiт за клi кае свя шчэн нi каў i паст ву ма лiц ца аб 

вы ха дзе з кры зi су, i спа дзя ец ца на раз важ лi васць на шых 

улад i жы ха роў.

«Да вай це ўсе ра зам спы нiм гэ тую ва ро жасць i ня на-

вiсць. Ка лi толь кi па чы нае бу ша ваць за пал у нас, нi я ка-

га пра вiль на га ра шэн ня пры няць мы не змо жам. Толь кi 

спа кой на, па ма лiў шы ся, ахла дзiў шы ся, су па ко iў шы ся 

мы мо жам вы ра шыць, што нас хва люе. Ёсць пы тан нi, 

так, але iх маг чы ма вы ра шаць не шля хам су праць ста ян-

ня», — упэў не ны ён.

Па сло вах мiт ра па лi та, сён няш нiя па дзеi для яго «аша-

лам ляль ны сму так»: «Я ду маю, не дай Бог, каб не ад-

бы ло ся штось цi яшчэ больш гор шае. Та му не аб ход на 

су па ко iц ца i спы нiц ца ўсiм: i та му, i iн ша му бо ку i ўсiм 

ра зам вы хо дзiць з гэ та га ста но вi шча».

Мiт ра па лiт Мiн скi i За слаў скi Па вел па пра сiў жур на лiс-

таў не ста на вiц ца пад бух тор шчы ка мi, бо вель мi мно гае ў 

та кiх па дзе ях за ле жыць ад СМI.

Стар шы ня Кан фе рэн цыi 

ка та лiц кiх бiс ку паў у Бе-

ла ру сi Мiт ра па лiт Мiн ска-

Ма гi лёў скi ар хi бiс куп Та дэ-

вуш Кан дру се вiч звяр нуў ся 

да су ай чын нi каў у су вя зi са 

скла да най гра мад ска-па лi-

тыч най сi ту а цы яй.

«Ад бы лi ся су тык нен нi па мiж 

гра ма дзя на мi i су пра цоў нi ка мi 

сi ла вых струк тур. У вы нi ку ак тыў на га су праць ста ян ня ўжо, на 

жаль, пра лi ла ся пер шая кроў i ёсць па цяр пе лыя з абод вух ба-

коў. Упер шы ню ў су час най гiс то рыi Бе ла ру сi брат пад няў ру ку 

на бра та, — апуб лi ка ваў сло вы Та дэ ву ша Кан дру се вi ча пар-

тал catholic.by. — Ча му мы, на род з больш як ты ся ча га до вай 

гiс то ры яй хрыс цi ян ства, сён ня як быц цам за бы лi ся пра лю боў 

да блiж ня га i ўлас цi вую нам з даў нiх ча соў та ле рант насць у 

ад но сi нах да iн ша дум цаў?»

Ар хi бiс куп на зваў час «лё са вы зна чаль ным мо ман там на-

шай гiс то рыi» i за клi каў усе ба кi кан флiк ту спы нiць на сiл ле. 

«Ня хай ва шыя ру кi, ство ра ныя для мiр най пра цы i бра тэр ска га 

пры вi тан ня, не па ды ма юць нi зброi, нi ка мен ня. Ня хай за мест 

ар гу мен та сi лы за па нуе за сна ва ная на дыя ло гу ў праў дзе i 

ўза ем най лю бо вi сi ла ар гу мен та», — ска заў стар шы ня Кан-

фе рэн цыi ка та лiц кiх бiс ку паў у Бе ла ру сi.

Ён пра па на ваў, як за ве дзе на з даў нiх ча соў, вы ра шаць 

скла да ныя пы тан нi агуль ным схо дам i не ад клад на склi каць 

ад мыс ло вы круг лы стол, каб за iм, а не на ба ры ка дах, вы ра-

шаць да лей шы лёс кра i ны.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«ТОЛЬ КI СУ ПА КО IЎ ШЫ СЯ, МЫ МО ЖАМ 
ВЫ РА ШЫЦЬ ТОЕ, ШТО НАС ХВА ЛЮЕ»

«НЯ ХАЙ ЗА ПА НУЕ 
СI ЛА АР ГУ МЕН ТА»

Ма лiт ва за Бе ла русь
Кi раў нi кi асноў ных хрыс цi ян скiх кан фе сiй вы сту пi лi з за ява мi ад нос на сi ту а цыi, якая скла ла ся ў кра i не

Вось хро нi ка па дзей но чы 

на 12 жнiў ня ад афi цый на-

га прад стаў нi ка МУС Воль-

гi Ча ма да на вай: «У ноч на 

12 жнiў ня бы лi ад зна ча ны 

ача го выя збо ры гра ма дзян у 

25 на се ле ных пунк тах. У ста-

лi цы i шэ ра гу буй ных га ра доў 

ме лi мес ца асоб ныя спро бы 

пе ра крыц ця ру ху гра мад ска-

га транс пар ту, а так са ма фак-

ты ад кры та га су праць ста ян ня 

ор га нам пра ва па рад ку.

За ўдзел у не санк цы я на ва-

ных ма са вых ме ра пры ем ствах 

за тры ма на больш за ты ся чу 

ча ла век. Па вод ле iн фар ма цыi 

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя, 

па ме ды цын скую да па мо гу 

звяр нуў ся 51 гра ма дзя нiн. 

У вы нi ку су праць праў ных 

дзе ян няў ця лес ныя па шко-

джан нi роз най сту пе нi цяж кас-

цi пры чы не ны 14 су пра цоў нi-

кам мi лi цыi i ва ен на слу жа чым 

унут ра ных вой скаў, не ка то-

рыя з iх шпi та лi за ва ны.

У Мiн ску пры клад на ў 

22.00 па ву лi цы Пры тыц ка га 

ка ля 400 ча ла век вый шлi на 

пра ез ную част ку, за бла ка-

ваў шы рух транс пар ту. Праз 

25 хвi лiн рух быў ад ноў ле-

ны, на тоўп раз роз не ны. 

У Жо дзi не кi роў ца аў та ма бi-

ля «Нi сан» учы нiў на езд на 

вай скоў ца, пас ля ча го сха-

ваў ся. Па цяр пе лы са шмат-

лi кi мi траў ма мi да стаў ле ны 

ў ля чэб ную ўста но ву. Уся го 

за су ткi на пра ва ахоў нi каў 

бы ло здзейс не на пяць на-

ўмыс ных на ез даў.

У Брэс це на су пра цоў-

нi каў мi лi цыi на па ла гру па 

агрэ сiў на на стро е ных гра-

ма дзян з ар ма ту рай у ру-

ках. Па пе рад жаль ныя стрэ-

лы ўверх iх не спы нi лi. Для 

аба ро ны жыц ця i зда роўя 

су пра цоў нi каў зброя бы ла 

ўжы та на па ра жэн не. Адзiн 

з тых, хто на па даў, па ра не-

ны. У Жа бiн цы не вя до мы 

кi нуў бу тэль ку з за паль най 

су мес сю ў кi рун ку служ бо-

вай ма шы ны, у вы нi ку ча го 

пад аў та ма бi лем за га рэ ла ся 

тра ту ар ная плiт ка.

След чыя ор га ны па фак-

тах на па ду на су пра цоў нi каў 

рас па ча лi 17 кры мi наль ных 

спраў».

Як па ве дам ляе МУС, за 

два днi на су пра цоў нi каў 

ор га наў унут ра ных спраў 

здзейс не на во сем на ўмыс-

ных на ез даў аў та ма бi ля мi. 

Прэ цэ дэнт быў ство ра ны ў 

Мiн ску, за тым хва ля ана ла-

гiч ных ак таў пра ка цi ла ся па 

кра i не, у тым лi ку ў Жо дзi-

не i Ба ра на вi чах. Так са ма ў 

Ба ра на вi чах за фiк са ва ныя 

спро бы пад па лiць ганд лё выя 

кi ёс кi. У го ра дзе вы явi лi ма-

шы ну з пус ты мi бу тэль ка мi i 

ўжо га то вым как тэй лем Мо-

ла та ва. Аў та ма бiль кан фiс-

ка ва ны. У яго са ло не так са-

ма вы яў ле ныя два кi даль ныя 

на жы, плас ты ка вая бу тэль-

ка з рас тва раль нi кам, ба ла-

к ла ва, за кар ка ва ная ану чай 

шкля ная бу тэль ка з не вя-

до май хi мiч най вад ка сцю, 

пус тыя шкля ныя бу тэль кi, 

ану чы, на мо ча ныя ў га ру-

чым. У да чы нен нi да гас па-

да ра аў та ма бi ля рас па ча та 

кры мi наль ная спра ва.

Як ад зна чы лi пра ва ахоў-

нi кi, ся род за тры ма ных ёсць 

гра ма дзя не Ра сii, Укра i ны i 

Поль шчы. Ад зна ча ец ца, 

што са мая агрэ сiў ная гру па 

скан цэнт ра ва ла ся ў ста лiч-

ным мiк ра ра ё не Се раб ран-

ка. Пры пе ра тру се ся род 

аса бiс тых рэ чаў у iх бы лi 

зной дзе ныя ра дыё стан цыi, 

на жы, фом кi i ду бiн кi.

Па вод ле iн фар ма цыi 

пра ва ахоў нi каў, ужо за тры-

ма ныя чац вё ра ка ар ды на та-

раў ма са вых ак цый. Вя до ма, 

што асноў ны фi гу рант — мiн-

ча нiн, якi спе цы яль на зняў 

ну мар на 17-м па вер се гас-

цi нi цы «Бе ла русь», ад куль 

ка ар ды на ваў ак цыi i кi ра ваў 

дзе ян ня мi па плеч нi каў.

* * *
Учо ра ра нi цай ад бес па-

рад каў у Мiн ску не за ста ло-

ся i сле ду — ра бот нi кi ад-

па вед ных служ баў зра бi лi 

так, каб га ра джа не ад чу ва лi 

ся бе спа кой на i кам форт на. 

Што ка му наль нi кi ад чу ва-

лi, пры бi ра ю чы па тап та ныя 

квет кi, якiя з та кiм кло па там 

i фан та зi яй са дзi лi, упры гож-

ва ю чы го рад, яны, ка неш не, 

не рас ка жуць. За тое па дзя-

лi лi ся iн шым.

«Пра тэс тоў цы па шко дзi лi 

кад кi з дрэ ва мi, кве тач нi цы, 

лаў кi, пад пор ныя сцен кi, лес-

вi цы. Ты ся чы па шко джа ных 

кве так ўжо не атры ма ец ца 

ад на вiць — яны знi шча ны. 

За пас квет ка вай ра са ды 
пра ду гле джа ны толь кi для 
пра вя дзен ня пла на вых ра-
бот па азе ля нен нi i ра мон це 
кам па зi цый. Не факт, што 
змо жам ад на вiць дрэ вы, якiя 
вы кi да лi з ка дак, вы ка рыс-
тоў ва лi iх для ўзвя дзен ня 
ба ры кад, бо ця пер не ве ге-
та цый ны пе ры яд», — цы туе 
Бел ТА кi раў нi ка служ бы па 
доб ра ўпа рад ка ван нi i ўтры-
ман нi аб' ек таў га рад ской 
гас па дар кi прад пры ем ства 
Ан жа лi ку Пу зан ко ву. Па-
вод ле яе слоў, най боль-
шая шко да дэ ка ра тыў на му 
афарм лен ню ста лi цы на не-
се на ў ра ё не ву лi цы Пры-
тыц ка га, пра спек та Ма шэ-
ра ва i iн шых мес цах, дзе 
бы лi за фiк са ва ныя эпi цэнт-
ры бес па рад каў. Ра бот нi кi 

«Мiнск зе лян бу да» ў апош нiя 

днi па чы на юць свой пра цоў-

ны дзень з са май ра нi цы, на 

не каль кi га дзiн ра ней, чым 

звы чай на, каб пры вес цi го-

рад у па ра дак, па маг чы-

мас цi вы ра та ваць рас лi ны 

i пры на яў нас цi рэ сур саў 

вы са дзiць но выя. «Але трэ-

ба ра зу мець: каб атры маць 

га то вую рас лi ну, у снеж нi ад-

бы ва ец ца вы сад ка на сен ня, 

а ў маi-кра са вi ку ма ла дыя 

са джан цы вы са джва юць на 

аб' ек ты. За бяс пе чыць го рад 
па трэб най коль кас цю но вай 
ра са ды ў ся рэ дзi не жнiў ня 
ўжо не маг чы ма», — за ўва-
жы ла кi раў нiк служ бы. Яна 
так са ма да да ла, што ад наў-
лен ню не пад ля га юць мно-
гiя дэ ка ра тыў ныя эле мен ты, 
якiя вы ка рыс тоў ва лi ся для 
ства рэн ня квет ка вых кам-
па зi цый. Па сло вах ге не-
раль на га ды рэк та ра «Мiнск-
 зе лян бу да» Iга ра Куш ня рэ-
вi ча, пры чы не ная шко да на 
12 жнiў ня пе ра вы шае 17 з 
па ло вай ты сяч руб лёў.

Пад лi чы лi i агуль ную шко-
ду ад бес па рад каў у Мiн ску, 
па ве да мiў на чаль нiк упраў-
лен ня га рад ско й гас па дар кi 
i энер ге ты кi Мiн гар вы кан ка-
ма Ула дзi мiр Ле бедзь.

Па шко джа ны пры пын-
кi, свят ла фо ры, плi тач нае 
па крыц цё, да рож ныя зна кi, 
больш за сот ню кан тэй не-
раў, дзя сят кi пунк таў пры-
пын ку, адзiн з iх не пад ля гае 
ад наў лен ню. «Па па пя рэд нiх 
звест ках за мi ну лыя трое су-
так, шко да iнф ра струк ту ры 
ста лi цы скла дае 500 ты сяч 
руб лёў. Каб ра зу мець увесь 
яе маш таб: за гэ тую су му 
мож на бы ло на быць 9 апа-
ра таў ШВЛ», — пад крэс лiў 
Ула дзi мiр Ле бедзь.

Як па ве да мi лi ў эфi ры 

«Бе ла русь 1», сур' ёз ны 

ўрон на не се ны i гра мад-

ска му транс пар ту Мiн ска. 

Адзiн з аў то бу саў за кi да лi 

тра ту ар най плiт кай i ка мя-

ня мi. «Па шко джа ны ча ты ры 

шкла: зад няе, два ба ка выя 

i шкло дзвя рэй, пра бi тыя 

аў та шы ны. Аў то бус не вый-

шаў на лi нiю з-за гэ тых ня-

спраў нас цяў. Ма тэ ры яль ная 

шко да пры клад на скла ла 

16 ты сяч руб лёў», — рас ка-

заў ды рэк тар фi лi яла «Аў то-

бус ны парк № 6» Аляк сандр 

Цiш ке вiч. Па чыс тай вы пад-

ко вас цi па са жы ры i кi роў ца 

не па цяр пе лi.

Пад лiч ва юць шко ду i ў 

Брэс це, дзе ача га мi бес па-

рад каў ста лi цэнт раль ныя 

ву лi цы го ра да: Са вец кая, Го-

га ля, Мас коў ская, пра спект 

Ма шэ ра ва, буль вар Кас ма-

на ўтаў. Ге не раль ны ды рэк тар 

га рад ской ЖКГ Iгар Сiль чан-

ка звяр нуў ува гу на тое, што 

ма ё мас цi аб лас но га цэнт ра 

на не се на не ма лая шко да. 

«Су му яшчэ ўдак лад ня ем. 

Шмат ла вак, урнаў, эле мен-

таў доб ра ўпа рад ка ван ня 

па шко джа на, бы ло вель мi 

шмат смец ця. Мы пры цяг-

ва лi да дат ко выя срод кi для 

на вя дзен ня па рад ку, двор нi кi 

вы хо дзi лi ра ней i пра ца ва лi 

ва ўзмоц не ным рэ жы ме», — 

звяр нуў ува гу ён.

* * *
АД РЭ ДАК ЦЫI. Гэ та не 

рэ пар таж з га ра чых кро пак, 

гэ та ад бы ва ец ца ў на шых 

га ра дах, якiя мы з та кой 

лю боўю ства ра лi, упры гож-

ва лi, якiя з та кiм го на рам 

па каз ва лi пры ез джым. I лю-

дзi, што апы ну лi ся ў баль-

нi цы, — гэ та не iн ша пла не-

ця не, а ў боль шас цi сва ёй 

на шы су гра ма дзя не. Ка лi 

су па ко iц ца, спы нiц ца i па-

ду маць ме на вi та пра гэ та, а 

не пра крыў ды i пра тое, што 

хто ка му па вi нен, гля дзiш, 

i зной дзец ца вый сце менш 

ба лю чае i раз бу раль нае. 

У лю бым кан флiк це са мае 

страш нае, а ча сам i не па-

праў нае, ро бiц ца ме на вi та 

на эмо цы ях. Але ж нам усiм 

у гэ тай кра i не жыць. Iн шай у 

нас ня ма, дый не трэ ба. Да-

вай це па мя таць пра гэ та.

ПРЭ ЦЭ ДЭНТ БЫЎ СТВО РА НЫ... Цi ўся кi ўрон 
мож на ад на вiць?

У ноч на се ра ду ў буй ных га ра дах кра i ны зноў бы ло 

не спа кой на. Жы ха ры спаль ных мiк ра ра ё наў ста лi цы 

зра бi лi ся мiж воль ны мi свед ка мi та го, што ад бы ва ла-

ся. Як пад крэс лi ва юць пра ва ахоў нi кi, вы ступ лен нi 

бы лi менш ма са выя, але гра дус агрэ сii iх удзель нi-

каў не па мян шаў ся. На пра ва ахоў нi каў на яз джа лi 

ма шы ны, кi да лi ся з ар ма ту рай. Тыя ў ад каз ужы-

ва лi та бель ную зброю, што для мiр най спа кой най 

кра i ны — на вi на са ма па са бе над звы чай ная.
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