
Жнi во-2020

Якас на i без за тры мак
На Го мель шчыне рас па ча та ўбор ка азi мых збож жа вых куль-

тур. У трох ра ё нах вобласці — Ка лiн ка вiц кiм, Пет ры каў скiм i 

Рэ чыц кiм — пры сту пi лi да ра бот на па лет ках.

— У Ка лiн ка вiц кiм i Пет ры каў скiм ра ё нах па ча лi з убор кi азi ма га 

яч ме ню, — ад зна чы ла на мес нiк на чаль нi ка ўпраў лен ня iн тэн сi фi ка-

цыi рас лi на вод ства ка мi тэ та па сель скай гас па дар цы i хар ча ван нi 

Го мель ска га абл вы кан ка ма Але на ФI ЛI ПО ВIЧ. — У гас па дар ках 

Рэ чыц ка га ра ё на ўзя лi ся за ўбор ку азi ма га жы та, яч ме ню i пша нi цы.

У цэ лым у Го мель скай воб лас цi агуль ны збож жа вы клiн скла дае 

344 ты ся чы гек та раў без улi ку ку ку ру зы, про са i грэч кi. Га лоў ная за-

да ча, якая ста iць пе рад аг ра ры я мi, — пра вес цi ўбо рач ную якас на i 

без за тры мак.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Пра ца ўлад ка ван не

Паў ты ся чы но вых ва кан сiй 
на дзе вя цi прад пры ем ствах Мiн ска
Элект рон ны кiр маш ва кан сiй бу дзе пра ве дзе ны ў чац вер 16 лi-

пе ня ка мi тэ там па пра цы, за ня тас цi i са цы яль най аба ро не Мiн-

гар вы кан ка ма пры пад трым цы Мiнп ра цы i са ца ба ро ны.

У дзяр жаў най служ бе за ня тас цi па ве да мi лi, што элект рон ны кiр маш 

ва кан сiй бу дзе да ступ ны на сай це http://e-vacancy.by. Зга да ная па слу га 

пра па ну ец ца ўсiм жы ха рам Бе ла ру сi (не за леж на ад пра пiс кi) i знач на 

ска ра чае пе ры яд по шу ку ра бо ты.

У ме ра пры ем стве бу дуць удзель нi чаць дзевяць ар га нi за цый Мiн ска. 

Гэ та ак цы я нер ныя та ва рыст вы «Ке ра мiн» i «Кры нi ца», ААТ «МАЗ» — 

кi ру ю чая кам па нiя хол дын га «Бел аў та МАЗ», прад пры ем ствы «Мiнск-

рам буд» i «Мiн скi мя са кам бi нат», ДП «Мiнск транс» (чатыры фi лi ялы), 

РУП «Бел мед прэ па ра ты», унi тар ныя прад пры ем ствы «Мiнск ка мун цеп-

ла сет ка» i «Мiнск во да ка нал».

Ужо ця пер вя до ма, што гэ ты мi ар га нi за цы я мi бу дзе пра па на ва на 

больш за 500 ва кан сiй. Са iс каль нi кi змо гуць за даць най маль нi кам 

пы тан нi, якiя iх цi ка вяць, i атры маць кан суль та цыi з 10.00 да 12.00. Але 

ар га нi за та ры кiр ма шу ад зна ча юць, што на ват па за кан чэн нi ме ра пры-

ем ства до ступ да ва кан сiй за ха ва ец ца, бо ўсе ак ту аль ныя пра па но вы 

па пра ца ўлад ка ван нi бу дуць аў та ма тыч на пе ра не се ныя ў ба зу да ных 

на пар та ле служ бы за ня тас цi http://gsz.gov.by.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'е

Даждж лi ва i хо лад на
Тэм пе ра тур ны рэ жым у на шым рэ гi ё не на гэ тым тыд нi 
бу дзе на 2—5 гра ду саў нi жэй за клi ма тыч ную нор му

У мi ну лую ня дзе лю да во лi све жае па вет ра рас паў сю дзi ла ся 

на ўсю кра i ну, i тэм пе ра ту ра ака за ла ся на 3—5 гра ду саў нi жэй 

па трэб на га гра фi ка па клi ма тыч най нор ме ў лi пе нi. Гас па да ром 

умоў на двор'я яно за ста нец ца амаль на ўвесь ты дзень. Асаб-

лi ва све жа бу дзе ў ра нiш нiя га дзi ны, па ве дам ля юць спе цы я-

лiс ты Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мiнп ры ро ды.

Сён ня ўдзень па ўсхо дзе краіны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 

у дзён ныя га дзi ны мес ца мi пра гры мяць на валь нi цы. Ве цер бу дзе паў-

ноч ны, паў ноч на-за ход нi ўме ра ны, удзень па ўсхо дзе па ры вiс ты. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ў раз гар дня бу дзе ад плюс 17 да плюс 23 гра ду саў.

I ў се ра ду ў асноў ным бу дзе без даж джоў i з ха лод най тэм пе ра ту рай. 

Ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць. Уна чы i ра нi цай па за ха дзе Бе ла-

ру сi ча ка ец ца сла бы ту ман. Ве цер бу дзе паў ноч на-за ход нi ўме ра ны, 

па ўсхо дзе па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 7 

да плюс 13 гра ду саў. Удзень сон ца ста не на гра ваць па вет ра, але цяп-

ла бу дзе не да стат ко ва. Ча ка ец ца 16—23 гра ду сы са зна кам плюс, па 

паў днё вым за ха дзе кра i ны па вет ра пра грэ ец ца да плюс 25 гра ду саў.

Боль шая част ка тэ ры то рыi кра i ны апы нец ца ва ўла дзе ан ты цык ло ну 

ў чац вер. Та му бу дзе без апад каў, толь кi ўдзень па паў днё вым за ха-

дзе кра i ны, пад уплывам фран таль на га раз дзе лу, якi змя шча ец ца з 

тэ ры то рыi Поль шчы, маг чы мы ка рот ка ча со выя на валь нiч ныя даж джы. 

Уна чы i ра нi цай мес ца мi ча ка ец ца сла бы ту ман. Ве цер праг на зу ец-

ца паўд нё ва-за ход нi ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад плюс 7 да плюс 13 гра ду саў. Удзень ста не кры ху цяп лей — бу дзе 

ад плюс 20 да 27 цяп ла.

У пят нi цу i ў вы хад ныя паў ноч на-за ход нi ўме ра ны ве цер пра цяг не 

па стаў ляць до сыць ха лод нае па вет ра са Скан ды наў ска га паў вост ра-

ва. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 8—15 цяп ла, удзень бу дзе 

ад плюс 18 гра ду саў да 25. Ся рэд няя су тач ная тэм пе ра ту ра па вет ра 

кры ху па вы сiц ца, але не да стат ко ва для лi пе ня. Бо та кi тэм пе ра тур ны 

фон на 2-3 гра ду сы нi жэй за клi ма тыч ную нор му.

Сяр гей КУР КАЧ.
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Ан джэй Ду да пе ра мог 
на вы ба рах прэ зi дэн та Поль шчы

Дзе ю чы прэ зi дэнт 

Поль шчы кан сер ва тар 

Ан джэй Ду да пе ра абра-

ны на дру гi пя цi га до вы 

тэр мiн, па ве да мi ла Бi-бi-

сi. У хо дзе га ла са ван ня ў 

ня дзе лю ён абы шоў лi бе-

раль на га мэ ра Вар ша вы 

Ра фа ла Тшас коў ска га. Поль ская дзяр жаў ная вы бар-

чая ка мi сiя па ве да мi ла, што Ду да на браў у дру гiм ту ры 

51,2 % га ла соў, Ра фал Тшас коў скi — 48,8 % (па вод ле 

да ных з 99,97 % участ каў). Гэ та са мы ня знач ны раз-

рыў па мiж прэ тэн дэн та мi на прэ зi дэнц кiх вы ба рах у 

Поль шчы з ча су па дзен ня ка му нiс тыч на га рэ жы му ў 

1989 го дзе. За тое яў ка ака за ла ся са май вы со кай у су-

час най гiс то рыi кра i ны — 68,2 %. Ця пе раш нiя вы ба ры 

раз гля да лi ся як прын цы по вая спрэч ка пра бу ду чы ню 

Поль шчы i яе ад но сi ны з ЕС. Ан джэй Ду да ста iць на 

па зi цы ях кан сер ва тыў най ма ра лi, у пры ват нас цi, па 

пы тан нях абор таў i ад на по лых шлю баў. Пры гэ тым ён 

так са ма вы сту пае за шчод рую са цы яль ную да па мо гу 

бед ным сем' ям.

На ба жэн ствы ў мя чэ цi Айя-Са фiя 
ў Стам бу ле пач нуц ца 24 лi пе ня

Аб гэ тым за явiў прэ зi дэнт Тур цыi Рэ джэп Та iп Эр-

да ган пад час тэ ле вi зiй най пра мо вы. «Як i ў вы пад ку 

з усi мi ас тат нi мi мя чэ ця мi, дзве ры Айя-Са фii бу дуць 

адчынены для ўсiх, у тым лi ку гра ма дзян Тур цыi i 

ту рыс таў», — удак лад нiў ён. Так са ма прэ зi дэнт за-

клi каў па ва жаць ра шэн не ту рэц ка га су да па вяр тан нi 

Айя-Са фii ста ту су мя чэ цi, пры чым пя рэ чан нi су праць 

су до вай па ста но вы бу дуць рас цэнь вац ца як «па ру-

шэн не на ша га су ве рэ нi тэ ту». Са бор быў да бу да ва ны 

i асвя чо ны ў 537 го дзе i доў гi час з'яў ляў ся най буй-

ней шай у све це хрыс цi ян скай свя ты няй. Пас ля та го 

як Кан стан цi но паль у 1453-м узя лi вой скi ту рэц ка га 

сул та на, ён стаў мя чэц цю. Каб пра во дзiць у iм на ба-

жэн ствы, лi кi свя тых на 

на сцен ных рос пi сах 

пры кры лi, а пры клад на 

ў XVIII ста год дзi i зу сiм 

па за маз ва лi. Му зе ем 

Свя тую Са фiю зра бiў 

за сна валь нiк су час най 

Тур цыi Ке маль Ата цюрк, 

якi пас ля доў на вы бу доў ваў свец кую дзяр жа ву, iмк ну-

чы ся ад дзя ляць iс лам ад па лi ты кi. Па яго аса бiс тым 

ука зан нi са бор атры маў му зей ны ста тус. Калі Свя тая 

Са фiя ста ла му зе ем, у ёй вы явi лi бяс цэн ныя пом нi кi 

куль ту ры — вi зан тый скiя фрэс кi i рос пi сы.

У Кi таi аца нi лi эка на мiч ны ўрон ад па во дак 
у больш чым $11 млрд

Уз ро вень ва ды ў 

433 рэ ках Кi тая з-за 

моц ных апад каў пе ра-

вы сiў не бяс печ ную ад-

зна ку, у 33 з iх па бi ты 

гiс та рыч ны рэ корд, па-

ве да мi ла мi нiс тэр ства 

вод ных рэ сур саў КНР. 

За ле вы ў шэ ра гу ра ё наў Кi тая вы му сi лi ўла ды аб'явiць 

пе рад апош нi — дру гi — уз ро вень не бяс пе кi. Ця пер 

уз ро вень ва ды ў нi зоў ях га лоў на га па то ку ра кi Янц зы 

i ў азё рах Дун цi ху, Па ян ху (най буй ней шае прэс на вод-

нае во зе ра ў Кi таi), Тай ху па-ра ней ша му пе ра вы шае 

кры тыч ны ўзро вень. Па вод кi, вы клi ка ныя пра лiў ны мi 

даж джа мi, за кра ну лi амаль 38 мiльё наў ча ла век у 

27 рэ гi ё нах кра i ны. Больш за 140 ча ла век за гi ну ла 

або пра па ла без вес так. 2,25 мiль ё на жы ха роў бы лi 

эва ку i ра ва ныя, звыш 1,26 мiль ё на ма юць па трэ бу ў 

эк стран най да па мо зе. За топ ле на больш чым 3,5 мiль-

ё на гек та раў сель ска гас па дар чых угод дзяў, раз бу ра-

на або част ко ва па цяр пе ла больш за 28 ты сяч да моў 

i па бу доў. Ула ды ацэнь ва юць пра мы эка на мiч ны ўрон 

ад сты хii ў 82,2 млрд юа няў ($11,75 млрд). Стар шы ня 

КНР Сi Цзiнь пiн да ру чыў пры няць усе ме ры для вы ра-

та ван ня лю дзей i за бес пя чэн ня бяс пе кi iх улас нас цi.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Па ча ла ся рэ гiст ра цыя на ЦТ 

у рэ зер во выя днi. Яна пра цяг-

нец ца да 17 лi пе ня.

У гэ тым го дзе коль касць пунк-

таў пра вя дзен ня цэнт ра лi за ва на га 

тэс цi ра ван ня ў рэ зер во выя днi па-

вя лi чы ла ся. Ка лi ра ней гэ та быў 

толь кi Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер-

сi тэт, то сё ле та ЦТ у рэ зер во выя днi 

бу дзе пра хо дзiць так са ма на ба зе 

ВНУ — ка ар ды на та раў ЦТ у кож ным 

аб лас ным цэнт ры: гэ та Бе ла рус ка-

Ра сiй скi ўнi вер сi тэт, Брэсц кi дзяр-

жаў ны тэх нiч ны ўнi вер сi тэт, Вi цеб скi 

дзяр жаў ны тэх на ла гiч ны ўнi вер сi тэт, 

Го мель скi дзяр жаў ны тэх нiч ны ўнi-

вер сi тэт iмя П. В. Су хо га i Гро дзен-

скi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт iмя Ян кi 

Ку па лы.

Да зда чы ў рэ зер во выя днi да пус-

ка юц ца толь кi тыя абi ту ры ен ты, якiя 

за рэ гiст ра ва лi ся на асноў нае ЦТ, 

але з уваж лi вай пры чы ны не змаг лi 

на iм пры сут нi чаць. У пе ра лiк уваж-

лi вых пры чын на роў нi з хва ро бай 

сё ле та па тра пi ла i зна хо джан не абi-

ту ры ен та на са ма iза ля цыi. Ка мi сiя 

бу дзе раз гля даць кож ны кан крэт ны 

вы па дак i пры маць ра шэн не. Абi ту-

ры ен ты, якiя бы лi ад хi ле ны ад удзе-

лу ў ЦТ за па ру шэн нi, у рэ зер во выя 

днi здаць эк за мен не змо гуць.

Рэ зер во вы мi дня мi для зда чы 

ЦТ па бе ла рус кай i рус кай мо вах 

за цвер джа ны 19 i 21 лi пе ня. Для 

гра ма да знаў ства, ма тэ ма ты кi, бiя-

ло гii, за меж ных моў (анг лiй скай, 

ня мец кай, фран цуз скай, iс пан скай, 

кi тай скай), хi мii, фi зi кi, гiс то рыi Бе-

ла ру сi, геа гра фii, су свет най гiс то рыi 

най ноў ша га ча су рэ зер во вы мi дня мi 

бу дуць 19 i 23 лi пе ня.

Сер ты фi ка ты цэнт ра лi за ва на га 

тэс цi ра ван ня ў пунк тах яго пра вя-

дзен ня абi ту ры ен там пач нуць вы-

да ваць з 24 лi пе ня, а тым, хто зда-

ваў ЦТ у рэ зер во выя днi, — з 29 лi-

пеня.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.
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ЯШЧЭ АД НА МАГ ЧЫ МАСЦЬ

Но вую опе ру для дзя цей «Пi но кiа» прад ста вiць 

гле да чам у кан цы 2020-га Вя лi кi тэ атр Бе ла ру сi. 

Кан цэп цыю па ста ноў кi па вод ле ка зач най гiс то рыi 

Кар ла Ка ло дзi аб мяр коў ва лi дня мi на мас тац кай 

ра дзе.

Упер шы ню опе ра ня мец ка га кам па зi та ра Гло рыi Бру-

нi «Пi но кiа» бы ла па стаў ле на не так даў но — прэм' е ра 

ад бы ла ся ў 2008-м у Гам бур гу, да лей эс та фе ту пад ха-

пi лi тэ ат ры Не апа ля, Па рмы, Лон да на. У Бе ла ру сi ж за 

ўва саб лен не зна ка мi тай каз кi ўзя лi ся рэ жы сёр На тал ля 

Ба ра ноў ская (для яе гэ та бу дзе рэ жы сёр скi дэ бют на вя-

лi кай сцэ не), мас тач ка Лю боў Сi дзель нi ка ва i ды ры жор 

Ула дзi мiр Ава док — да рэ чы, з яго па да чы аў тар опе ры, 

якая ўхва лi ла бе ла рус кую рэ дак цыю спек так ля, на ват 

да пi са ла не каль кi ну ма роў.

Як мяр куе рэ жы сёр, апо вед пра пе ра тва рэн не драў-

ля най ляль кi ў ча ла ве ка бу дзе цi ка вы i ак ту аль ны для 

ма лень кiх гле да чоў, бо ў воб раз най, гуль ня вой фор ме 

за кра нае сур' ёз ныя пы тан нi даб ра i зла, ву чыць пры зна-

ваць свае па мыл кi i вы праў ляць iх. Пi но кiа i Бу ра цi на, 

якiх мно гiя блы та юць, зу сiм не то ес ныя ге роi, пад крэс-

лi вае На тал ля Ба ра ноў ская: у ад роз нен не ад свай го 

ма ла дзей ша га са бра та з каз кi Аляк сея Талс то га «За-

ла ты клю чык, цi Пры го ды Бу ра цi на» (1936 год), Пi но кiа 

ах вя руе жыц цём дзе ля iн ша га, та му i ста но вiц ца ча ла-

ве кам. Роз нi цу сю жэ таў уз мац няць i iн шыя дзе ю чыя 

пер са на жы, ся род якiх гле да чы не ўба чаць звык лых 

Маль вi ны, Ар тэ мо на i П'е ро, за тое су стрэ нуць Пя соч на га 

ча ла ве ка, i сцэ нiч нае афарм лен не — муль ты плi ка цыя, 

пя соч ныя кар цi ны i на ват ад сыл кi да твор час цi Ле а нар-

да да Вiн чы.

Прэм' е ра дзi ця чай опе ры на сцэ не Вя лi ка га тэ ат ра 

Бе ла ру сi за пла на ва на на сне жань, як мяр ку ец ца ў днi 

школь ных ка нi кул. Але ўжо за раз у тэ ат ры шу ка юць 

бу ду чых вы ка наў цаў га лоў ных пар тый — Пi но кiа, Феi, 

Лi сы, Ка та, Джэ пе та i Цвыр ку на. Ан ке ты i фо та здым кi 

ад ах вот ных прай сцi жы вое пра слу хоў ван не пры ма юц-

ца да 27 жнiў ня праз элект рон ную пош ту competition@

bolshoibelarus.by, а сам кас тынг прой дзе 5 ве рас ня.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та pinocchioopera.org.

Культ асве та

КАЗ КА ДЫ НА МЁК

Абi ту ры ент-2020
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