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На двор'еНа двор'е  

Удзень ужо з плю сам
У ня дзе лю сі ноп ты кі ча ка юць 
ад плюс 2 да плюс 9 гра ду саў

У кан цы тыд ня ў кра і не кры ху па цяп лее, па ве дам ля-

юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме-

тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўмо вы на двор'я на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бу дзе ў 
асноў ным вы зна чаць зо на па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, 
па паў ноч най па ло ве кра і ны ада б'ец ца ўплыў ма ла ак тыў-
на га фран таль на га па дзе лу. Та му ча ка ец ца воб лач нае з 
пра яс нен ня мі на двор'е, пе ра важ на па паў ноч най па ло ве 
кра і ны прой дзе не вя лі кі снег. На асоб ных участ ках да рог — 
га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ў дру гой 
па ло ве дня бу дзе ад ну ля да плюс 6 гра ду саў.

Экс пер ты па ве дам ля юць, што ў вы хад ныя на двор'е ў 
асноў ным бу дзе вы зна чаць зо на па вы ша на га ат мас фер-
на га ціс ку. Ча ка ец ца цал кам кам форт нае на двор'е, і хоць 
па на чах яшчэ бу дзе пад ма рож ваць, у дзён ныя га дзі ны 
па вет ра пач не па сту по ва пра гра вац ца. Цу доў нае вес на вое 
на двор'е прый дзе да нас у су бо ту. У гэ ты дзень бу дзе пе-
ра важ на без апад каў. Уна чы і ра ні цай на асоб ных участ ках 
да рог — га ла лё дзі ца. Ад нак уна чы праг на зу ец ца ад 2 да 
8 ма ро зу, у асоб ных ра ё нах па ўсхо дзе да мі нус 9 — мі нус 
13 гра ду саў. Удзень бу дзе ад ну ля па ўсхо дзе да плюс 7 
гра ду саў па за ха дзе кра і ны.

Праг на зу ец ца так са ма без апад каў і ў ня дзе лю. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 — мі нус 9 гра ду саў, 
у асоб ных ра ё нах па паў днё вым ус хо дзе кра і ны — 10—12 
ма ро зу. Удзень бу дзе ад плюс 2 гра ду саў па ўсхо дзе і да 
9 цяп ла па за ха дзе кра і ны.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы я-
ліс таў, у па ня дзе лак за ха ва ец ца ўплыў зо ны па вы ша на га 
ат мас фер на га ціс ку і бу дзе без даж джоў. Толь кі па паў-
ноч ным за ха дзе на двор'е аб умо вяць ат мас фер ныя фран-
ты, якія пе ра мя шча юц ца з За ход няй Еў ро пы. А зболь ша га 
бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі днём па паў ноч ным 
за ха дзе кра і ны ча ка ец ца ка рот ка ча со вы дождж. Мес ца мі 
ту ман, сла бы га ла лёд, уна чы і ра ні цай на да ро гах га ла лё-
дзі ца. Уна чы бу дзе ад мі нус 5 да плюс 2 гра ду саў. Удзень 
іс тот на па цяп лее — ад плюс 4 гра ду саў да 11 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



Рыш та ван ні Баць каў шчы ныРыш та ван ні Баць каў шчы ны  

ДЛЯ АД НАЎ ЛЕН НЯ 
ЎНІ КАЛЬ НА ГА АБ' ЕК ТА...
На тэ ры то рыі па ла ца ў Шчор сах на вод зяць па ра дак

Гэ ты мі дня мі на тэ ры то рыі па ла ца Храп то ві чаў у Шчор сах, што 

пад На ва груд кам, пра хо дзіць су бот нік. Яго мэ та — доб ра ўпа рад-

ка ваць тэ ры то рыю гэ та га пом ні ка па ла ца ва-пар ка вай ар хі тэк ту ры 

дру гой па ло вы XVІІІ ста год дзя.

Па ся джэн не Свя то га Сі но да Рус кай пра-

ва слаў най царк вы пла ну ец ца пра вес ці ў 

каст рыч ні ку ў Бе ла ру сі, па ве да міў Міт-

ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, Па тры-

яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі.

«Ча ка ец ца пры езд Свя цей ша га Па тры-
яр ха Мас коў ска га і ўсяе Ру сі Кі ры ла, па-
ста ян ных і ча со вых чле наў Свя то га Сі но да 
РПЦ 13 каст рыч ні ка гэ та га го да на пя рэ дад ні 
свя та Па кро ва Пра свя той Ба га ро дзі цы. Па-
куль яшчэ план не за цвер джа ны. Ёсць толь кі 
па пя рэд нія на мёт кі», — ад зна чыў міт ра па-
літ Па вел. Ён удак лад ніў, што па ся джэн не 
Свя то га Сі но да, маг чы ма, бу дзе пра ве дзе на 
15 каст рыч ні ка.

«Бу дзем спа дзя вац ца, што час ад ча су 
ў бу ду чы ні Свя ты Сі нод бу дзе пра во дзіц ца 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі», — ска заў Ула ды ка. 
Па вод ле слоў міт ра па лі та, яшчэ ле тась у раз-
мо ве з кі раў ні ком дзяр жа вы іш ла га вор ка аб 
маг чы мым пры ез дзе Свя цей ша га Па тры яр ха 
Мас коў ска га і ўсяе Ру сі Кі ры ла. Прэ зі дэнт 
та ды ад ка заў, што ў Бе ла ру сі гэ ты ча ла век 
заў сё ды жа да ны госць.

Акра мя та го, 2018 год у Бе ла рус кай пра ва-
слаў най царк ве аб ве шча ны Го дам міт ра па лі та 
Іо сі фа (Ся маш кі). У су вя зі з гэ тым у Бе ла рус кім 
эк зар ха це ство ра ны ка мі тэт, які зай ма ец ца ар-
га ні за цы яй ме ра пры ем стваў, пры мер ка ва ных 
да свят ка ван ня 220-год дзя з дня на ра джэн ня 
і 150-год дзя са дня смер ці міт ра па лі та. У пры-
ват нас ці, ідзе ра бо та па ства рэн ні да ку мен-
таль на га філь ма, вы дан ні кніг.

Што да ты чыц ца пы тан ня пры лі чэн ня міт-
ра па лі та Лі тоў ска га і Ві лен ска га Іо сі фа (Ся-
маш кі) да лі ку свя тых, ка заць пра гэ та заў-
час на, ад зна чыў Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі 
Па вел. За раз вя дзец ца ра бо та па збо ры ма-
тэ ры я лаў, звя за ных з жыц цём і дзей нас цю 
гэ та га ча ла ве ка, але пры маць та кое ра шэн не 
бу дзе вы шэй ста я чая ка мі сія па ка на ні за цыі 
свя тых, па ве да міў іе рарх.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Спра вы ду хоў ныяСпра вы ду хоў ныя  

ВО СЕН НЮ 
ЧА КА ЕМ 

ПА ТРЫ ЯР ХА

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та На тал ля КА ЧА НА ВА пас ля мі-

тын гу-рэ кві е ма ў ме ма ры яль ным 

комп лек се «Ха тынь» ад зна чы ла, 

што гэ та тра ге дыя на заўж ды за-

ста нец ца ў сэр цах і па мя ці бе ла-

ру саў. «Мы па він ны ша на ваць тое, 

што ма ем: мір, спа кой, маг чы-

масць пра ца ваць, ву чыц ца, рэа-

лі зоў ваць свае пла ны і за ду мы. 

А ха тын ская тра ге дыя на заўж ды 

за ста нец ца ў на шых сэр цах, у на-

шай па мя ці, — пад крэс лі ла кі раў-

нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. — 

Мы па він ны і аба вя за ны пе ра даць 

гэ та на ступ ным па ка лен ням, каб 

ні ко лі тое, што ад бы ло ся шмат га-

доў та му на на шай зям лі, не зда-

ры ла ся зноў. Гэ та га да пус ціць мы 

не ма ем пра ва».

На тал ля Ка ча на ва ад зна чы ла, што 
ў кра і не пра во дзіц ца па лі ты ка мі ра-
люб нас ці і сяб роў ства. Яна рас ка за ла, 
што не раз бы ва ла ў Ха ты ні і пе ра ка-
на ная, што бе ла ру сам трэ ба час цей 
пры во зіць сю ды дзя цей і ўну каў, рас-
казваць ім пра гэ ту тра ге дыю.

Тым ча сам па дып ла ма тыч ных ка-
на лах на ад рас Прэ зі дэн та Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі і ўра да кра і ны па сту пі лі 
зва ро ты з уся го све ту ад гра мад скіх 
дзея чаў і ар га ні за цый, па лі тыч ных 
пар тый, аб' яд нан няў бе ла рус кай ды-
яс па ры. Ліс ты пры йшлі з Венг рыі, 
Гер ма ніі, ЗША, Кыр гыз ста на, Поль-
шчы, Сла ва кіі, Та джы кі ста на, Чэ хіі... 
Па слан ні на кі ра ва лі і ге не раль ны 

сак ра тар АДКБ Юрый Ха ча ту раў, і 
стар шы ня Фе дэ раль най на цы я наль-
на-куль тур най аў та но міі бе ла ру саў Ра-
сіі Сяр гей Кан ды бо віч. Шмат хто не 
за стаў ся абы яка вы да гэ тай тра ге дыі. 
У пісь мах ад зна ча ец ца подз віг бе ла-
рус ка га на ро да ў той ня прос ты час, 
а так са ма тое, што на ват ха тын ская 
тра ге дыя не спу жа ла і не зла ма ла дух 
про ці ста ян ня во ра гу.

Не ка то рыя аў та ры ліс тоў, як спа дар 
Пол Мур ІІ, ге не раль ны ды рэк тар ар га-
ні за цыі СіtіHоре Rеlіеf аnd Dеvеlорmеnt 
(ЗША), ус па мі на юць свае ўра жан ні, 
якія атры ма лі, на ве даў шы Ха тынь: 
«У 1990 го дзе ва ўзрос це 17 га доў 
мне ўпер шы ню вы паў го нар на ве даць 

Ха тын скі ме ма ры яль ны комп лекс у 
ха лод ны, даждж лі вы дзень — і гэ ты 
ві зіт на заў сё ды змя ніў маё жыц цё. 
На жаль, ка лі я быў дзі цем, мне ні ко-
лі не рас каз ва лі пра ах вя ры і стра ты, 
якія не ме лі са бе роў ных і якія па нёс 
на род Бе ла ру сі, каб аба ра ніць увесь 
свет ад агід най фа шысц кай агрэ сіі. 
Бой зва ноў, які чу ец ца з ко мі наў кож-
на га до ма ў вёс цы, да гэ туль гу чыць 
у ма ёй га ла ве кож ны раз, ка лі я ду-
маю пра 209 зні шча ных га ра доў, пра 
9200 спа ле ных вё сак і пра 2,5 міль ё на 
бе ла ру саў, якія бы лі па збаў ле ны жыц-
ця ў час вай ны»...

На дзея АНІ СО ВІЧ



БЕЗ БЮ РА КРА ТЫЗ МУ І ТОЛЬ КІ ПА СПРА ВАХ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц-

ца ў су бо ту, 24 са ка ві ка, у Мін гар вы кан ка ме і абл-

вы кан ка мах. Ула ды бу дуць ад каз ваць на пы тан ні 

жы ха роў кра і ны з 9.00 да 12.00.

Стар шы ня БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ана толь 
Ва сі ле віч ЛІС. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Вік тар Ві та ле віч АС КЕР КА. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лса ве та дэ пу та таў 
Ка ця ры на Ана то леў на ЗЯН КЕ ВІЧ. Тэл. 8 023 233 12 37;

пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы-
кан ка ма Іван Алёй за віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

стар шы ня МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
Вік та ра віч ДА МА НЕЎ СКІ. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Вік тар 
Іва на віч СІ РЭН КА. Тэл. 8 017 500 41 60;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма 
Фё дар Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Па мяцьПа мяць  

КА ЛІ БОЛЬ АБ' ЯД НОЎ ВАЕ

РЫ БА ЛОЎ СТВА ДА ЗВО ЛЕ НА, 
АЛЕ АБ МЕ ЖА ВА НА

У Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях з 20 са ка ві ка ўво-

дзіц ца за ба ро на на лоў лю ўсіх ві даў ры бы.

Як па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га 
і рас лін на га све ту, пра цяг нец ца яна да 18 мая. У Мін скай, 
Ма гі лёў скай і Гро дзен скай аб лас цях та кая за ба ро на па-
чы нае дзей ні чаць з 1 кра са ві ка і пра цяг нец ца да 30 мая, 
у Ві цеб скай воб лас ці — з 10 кра са ві ка да 8 чэр ве ня.

Пад час не рас та вай за ба ро ны ама тар скае ры ба лоў ства 
цал кам не за ба ро не на, але іс тот на аб ме жа ва на: ры ба чыць 
мож на толь кі ад ной ву дай з ад ным круч ком або ад ным спі-
нін гам, асна шча ным штуч най пры на дай з ад ным адзі на рным 
або двай ным ці трай ным круч ком у свет лы час су так з бе ра га 
(без за хо ду ў ва ду) аль бо з лё ду, са штуч ных збу да ван няў.

За вы ка ры стан не лю бых ін шых пры лад або спо са баў лоў лі 
ў пе ры яд за ба ро ны на па ру шаль ні ка мо жа быць на кла дзе ны 
штраф у па ме ры ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь. За вы лаў ле-
ную за ба ро не ным спо са бам або пры ла дай ры бу па ру шаль нік 
аба вя за ны па крыць шко ду, якая ў пе ры яд не рас та вай за ба-
ро ны вы лі ча ец ца па трай ных так сах. Пры чы нен не шко ды на 
су му 100 і больш ба за вых ве лі чынь з'яў ля ец ца пад ста вай 
для рас па чы нан ня кры мі наль най спра вы. На пра ця гу ўся го 
пе рыя ду за ба ра ня ец ца ка рыс тац ца ма ла мер ны мі суд на мі — 
не толь кі для ры ба лоў ства, але і для ін шых мэт.

Тэр мі ны агуль най вес на вой не рас та вай за ба ро ны пе ра-
ся ка юц ца з ла каль ны мі за ба ро на мі, уста ноў ле ны мі асоб на 
на не ка то рыя ві ды рыб — шчу па ка, су да ка, со ма. Та кую 
ры бу, злоў ле ную ў пе ры яд дзе ян ня ла каль най за ба ро ны, 
не аб ход на ад пус ціць на зад у ва да ём.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бу ды нак біб лі я тэ кі.

Удзел у на вя дзен ні па рад ку ў 
та кім зна ка вым мес цы пры ма юць 
су пра цоў ні кі На ва груд ска га рай-
вы кан ка ма, на ву чэн цы і пе да го гі 
Шчор саў ска га дзі ця ча га са да — 
ся рэд няй шко лы, спе цы я ліс ты гас-
па дар кі «Шчор сы» і Шчор саў ска га 
сель вы кан ка ма, а так са ма жы ха-
ры са міх Шчор саў. «Бы лы па лац 
Шчор саў — ад но з па пу ляр ных ту-
рыс тыч ных мес цаў На ва груд ска га 
ра ё на. За ха ван ню ўні каль на га пом-
ні ка ўдзя ля ец ца вя лі кая ўва га. І ця-
пе раш ні су бот нік — толь кі пер шае 
з мно гіх ме ра пры ем стваў Го да ма-
лой ра дзі мы па на вя дзен ні па рад ку 
тут. Ла дзім яго з шы ро кім пры цяг-
нен нем гра мад скас ці. Маг чы ма, гэ-
та на тхніць ка гось ці ў больш шы-
ро кім фар ма це паў дзель ні чаць у 
за ха ван ні і ад наў лен ні ўні каль на га 
аб' ек та», — ад зна ча юць у ад дзе-
ле ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і 
па спра вах мо ла дзі На ва груд ска га 
рай вы кан ка ма.

Па ла ца ва-пар ка вы ан самбль 
у ма ёнт ку Шчор сы быў па бу да-
ва ны па за ду ме апош ня га канц-
ле ра Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 
гра фа Іа хі ма Храп то ві ча ў кан цы 
XVІІІ ста год дзя. Ува саб ля лі за ду-
му най леп шыя еў ра пей скія май-
стры. Вя до мыя Шчор сы не толь кі 
па ла цам, уні каль ным пар кам і сіс-
тэ май штуч ных ва да ёмаў, але і біб-
лі я тэ кай, дзе за хоў ва ла ся больш 
за 20 ты сяч кніг, уні каль ных да ку-
мен таў і геа гра фіч ных кар таў. Тут 
на дзя сят кі га доў ра ней, чым на 
дзяр жаў ным уз роў ні, гра фам бы ло 
ад ме не на пры гон нае пра ва. У ча-
сы Пер шай су свет най вай ны па лац 
зга рэў і ўжо не быў ад ноў ле ны. За-
ха ва лі ся толь кі фраг мен ты ся дзі-
бы, бе тон ныя слу пы ні зу ага ро джы, 
су та рэн ні па ла ца, бу ды нак біб лі я-
тэ кі і не каль кіх ін шых па бу доў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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