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Кi тай i ЗША га то выя вяр нуц ца 
да аб мер ка ван ня ганд лё вай здзел кi

Ганд лё выя прад стаў нi кi ЗША i Кi тая па цвер дзi лi сваю 

пры хiль насць да за клю чэн ня пер шай фа зы ганд лё ва га 

па гад нен ня, хоць кi тай скi бок не вы кон ваў свае аба вя за-

цель ствы па куп лi аме ры кан скiх та ва раў у поў ным аб' ёме, 

пе рад ае Reuters. Ад па вед ная за ява бы ла зроб ле на пас ля 

тэ ле фон най раз мо вы па мiж ганд лё вым прад стаў нi ком 

ЗША Ро бер там Лай тхi зе рам, мi нiст рам фi нан саў ЗША 

Сты ве нам Мну чы нам i вi цэ-прэм' е рам Кi тая Лю Хэ. Гэ та 

ста ла iх пер шы мi афi цый ны мi пе ра га во ра мi з па чат ку 

мая. «Абод ва ба кi ба чаць пра грэс i поў ныя ра шу час цi зра-

бiць кро кi, не аб ход ныя для за бес пя чэн ня пос пе ху (ганд-

лё ва га) па гад нен ня», — ад зна ча ец ца ў за яве ганд лё ва га 

прад стаў нi ка ЗША (USTR) пас ля зван ка. 

Су свет ная ту рін дуст рыя 
стра цi ла трэць трыль ё на до ла раў

Ге не раль ны сак ра тар 

ААН Ан то нiу Гу тэ рыш рас-

ка заў аб стра тах, якiя пры-

чы нiў COVID-19 гла баль най 

ту рыс тыч най га лi не, трэ ця-

му па знач нас цi экс парт на-

му сек та ру су свет най эка-

но мi кi пас ля вы твор час цi 

па лi ва i хi мiч ных рэ чы ваў, якi ле тась скла даў 7 пра цэн таў 

ад гла баль на га ганд лю. Толь кi за сту дзень—май 2020 го-

да тур сек тар стра цiў амаль трэць трыль ё на до ла раў. Да 

та го ж пад па гро зай апы ну ла ся больш за 120 мiль ё наў 

ра бо чых мес цаў. «У тур сек та ры пра цуе кож ны дзя ся ты 

жы хар Зям лi», — пад крэс лiў Ан то нiу Гу тэ рыш.

Сан дра Кар вай, якая ўзна чаль вае ад дзел па вы ву чэн нi 

i кан ку рэн та здоль нас цi ту рысц ка га рын ку ў Су свет най 

ту рысц кай ар га нi за цыi ААН (UNWTO), па ве да мi ла, што 

экс парт ныя стра ты тур сек та ра ў пер шыя пяць ме ся цаў 

гэ та га го да пе ра вы сi лi стра ты ўся го 2009 го да, на якi 

прый шоў ся пiк су свет на га фi нан са ва га кры зi су. «Нi-

вод най кра i не не ўда ло ся збе раг чы свой тур сек тар ад 

Covid», — пад крэс лi ла яна. Згод на з пра гно зам UNWTO, 

за ўвесь 2020-ы гла баль ны тур сек тар мо жа стра цiць ад 

0,96 да 1,2 трлн до ла раў. Гэ та пры вя дзе да знi жэн ня ВУП 

усёй пла не ты на 1,5—2,8 %.

Прэм' ер Фiн лян дыi пра па на ва ла ад мо вiц ца 
ад вась мi га дзiн на га ра бо ча га дня

У Фiн лян дыi не аб ход на ска ра-

цiць стан дарт ны ра бо чы дзень, 

якi зай мае во сем га дзiн, за явi ла 

прэм' ер-мi нiстр кра i ны Са на Ма-

рын, пе рад ае Reuters. Яна мяр-

куе, што па мян шэн не пра цяг лас-

цi ра бо ты мож на кам пен са ваць 
па ве лi чэн нем пра дук цый нас цi. 
Iдэю ска ра чэн ня ра бо ча га дня да шас цi га дзiн i пе ра хо-
ду на 4-дзён ны ра бо чы ты дзень Ма рын вы соў ва ла яшчэ 

да та го, як ста ла прэм' е рам, на гад вае агенц тва. У жнiў нi 

2019 го да яна за явi ла, што лю дзi за слу гоў ва юць та го, 

каб пра во дзiць больш ча су са сва i мi сем' я мi i пры свя-

чаць яго сва iм хо бi i свай му жыц цю. Ця пер Ма рын трэ ба 

бу дзе пе ра ка наць усю кi ру ю чую ле ва цэнт рысц кую ка а лi-

цыю з пя цi пар тый у тым, што ска ра чэн не ра бо ча га ча су 

не аб ход на ва ўмо вах рос ту бес пра цоўя з-за пан дэ мii, 

ад зна чае Reuters. «Нам не аб ход на ства рыць дак лад нае 

ба чан не на конт та го, як Фiн лян дыя мо жа ру шыць на пе рад 

да ска ра чэн ня ра бо ча га ча су, а фiн скiя слу жа чыя — да 

леп ша га пра цоў на га жыц ця», — пад крэс лi ла прэм' ер-

мi нiстр на су стрэ чы са сва i мi ка ле га мi па Са цы ял-дэ ма-

кра тыч най пар тыi.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Справы духоўныяСправы духоўныя

Ро дам з Брэст чы ны, 
з 26 га доў — ма нах
25 жнiў ня 2020 го да ў 

Да нi ла вым ма нас ты-

ры го ра да Маск вы пад 

стар шын ствам Па тры-

яр ха Мас коў ска га i ўсяе 

Ру сi Кi ры ла на чар го-

вым па ся джэн нi Свя-

шчэн на га Сi но да Рус кай 

Пра ва слаў най Царк вы 

бы ло за да во ле на пра-

шэн не Па тры яр ша га 

Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сi 

мiт ра па лi та Мiнск ага i 

За слаў ска га Паў ла аб 

вы зва лен нi ад па са ды 

Па тры яр ша га Эк зар ха 

ўсяе Бе ла ру сi. Чле ны 

Сi но да вы ка за лi Пра асвя шчэн на му Паў лу па дзя ку 

за пра цу на ча ле Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы 

i пры ня лi ра шэн не пры зна чыць яго мiт ра па лi там 

Ека це рын бург скiм i Ку бан скiм, кi раў нi ком Ку бан-

скай мiт ра по лii. Пра гэ та па ве дам ляе афi цый ны 

сайт Мас коў ска га па тры яр ха ту.

Па тры яр шым Эк зар хам усяе Бе ла ру сi, мiт ра па лi там 

Мiн скiм i За слаў скiм Сi нод пры зна чыў епiс ка па Ба ры саў-

ска га i Мар' i на гор ска га Ве нi я мi на. За iм за ха ва на ча со вае 

кi ра ван не Ба ры саў скай епар хi яй.

На афi цый ным сай це Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы 

раз ме шча ныя на ступ ныя ста рон кi бiя гра фii ўла ды кi Ве нi я-

мi на. Свец кае iмя епiс ка па Ба ры саў ска га — Вi таль Iва на-

вiч Ту пе ка. Ён на ра дзiў ся 16 ве рас ня 1968 го да ў Лу нiн цы 

Брэсц кай воб лас цi, дзе скон чыў ся рэд нюю шко лу № 1. Пас-

ля гэ та га бу ду чы епiс кап па сту пiў у Бе ла рус кi дзяр жаў ны 

ўнi вер сi тэт на фа куль тэт ра дыё фi зi кi i элект ро нi кi, пад час 

ву чо бы ў якiм ад слу жыў у ар мii. У чэр ве нi 1992 го да атры-

маў дып лом па спе цы яль нас цi «iн жы нер-ра дыё фi зiк».

У жнiў нi та го ж го да па сту пiў у Мiн скую ду хоў ную се мi-

на рыю. Пас ля за кан чэн ня трэ ця га кур са па даў пра шэн не 

i быў пры ня ты ў лiк бра цii Свя та-Ус пен ска га Жы ро вiц ка га 

стаў ра пi гi яль на га муж чын ска га ма нас ты ра.

16 снеж ня 1994 го да ў Свя та-Ус пен скiм са бо ры на мес-

нi кам ма нас ты ра ар хi манд ры там Гу ры ем (ця пер ар хi епiс-

кап На ва груд скi i Сло нiм скi) па даб ра сла вен нi мiт ра па лi та 

Мiнск ага i Слуц ка га Фi ла рэ та, Па тры яр ша га эк зар ха ўсяе 

Бе ла ру сi (ця пер Га на ро вы па тры яр шы эк зарх усяе Бела-

ру сi), па стры жа ны ў ма наст ва з iмем Ве нi я мiн у го нар 

свя шчэн на му ча нi ка Ве нi я мi на, мiт ра па лi та Пет ра град-

ска га i Гдоў ска га.

9 сту дзе ня 1995 го да мiт ра па лi там Мiн скiм i Слуц кiм 

Фi ла рэ там за Ба жэст вен най лi тур гi яй у Свя та-Ус пен скiм 

са бо ры Жы ро вiц ка га ма нас ты ра хi ра та нi са ны ў iе ра ды я-

ка на, а 13 лю та га — у iе ра ма на ха. 20 чэр ве ня 1996 го да 

пры зна ча ны на па са ду скарб нi ка ма нас ты ра.

Пас ля за кан чэн ня Мiн скай ду хоў най се мi на рыi па сту пiў 

на пер шы курс Мiн скай ду хоў най ака дэ мii, якую скон чыў 

у 1999 го дзе з ву чо най сту пен ню «кан ды дат ба га слоўя». 

14 снеж ня та го ж го да ўзве дзе ны ў сан iгу ме на.

З 2005 да лi пе ня 2009 го да — бла га чын ны Жы ро вiц ка га 

ма нас ты ра. 20 мая 2006 го да ўзве дзе ны ў сан ар хi манд-

ры та. 1 лi пе ня 2009 го да пры зна ча ны на па са ду на мес нi ка 

Свя та-Даб ра ве шчан ска га Ля дзен ска га муж чын ска га ма-

нас ты ра Мiн скай епар хii.

У скла дзе дэ ле га цыi Мiн скай епар хii браў удзел у Па-

мес ным Са бо ры Рус кай Пра ва слаў най Царк вы ў сту дзе нi 

2009 го да.

21 са ка вi ка 2010 го да Па тры ярх Кi рыл уз на ча лiў у Хра ме 

Хрыс та Зба вi це ля хi ра то нiю ар хi манд ры та Ве нi я мi на (Ту пе-

ка) у епiс ка па Ба ры саў ска га, вi ка рыя Мiн скай епархii.

«Ме на вi та Крыж ба чу пе рад са бою я ў са мым цэнт ры 

епiс кап ска га слу жэн ня: Крыж, на якiм мне трэ ба бу дзе 

кры жа ваць сваю во лю i свае страс цi, са ма люб ства i га-

на рыс тасць, га нар лi васць i са ма ўпэў не насць, — ка заў ар-

хi манд рыт Ве нi я мiн (Ту пе ка) пад час на ра чэн ня ў епiс ка па 

Ба ры саў ска га, вi ка рыя Мiн скай епар хii. — Звяр та ю чы свой 

по зiрк да мi ну ла га, я пе ра асэн соў ваю ўсё сваё жыц цё: 

дзя цiн ства i ма ла лец тва ў сям'i, ву чо бу ў свец кiх шко лах i 

вай ско вую служ бу, вы ха ван не ў шко лах ду хоў ных i по слу хi 

ў Свя та-Ус пен скiм Жы ро вiц кiм i Свя та-Даб ра ве шчан скiм 

Ля дзен скiм ма нас ты рах. Гэ тыя эта пы май го жыц ця бы лi як 

пры ступ кi, па якiх вя ла мя не Во ля Бо жая, ка лi рых та ва ла 

да гэ та га слу жэн ня».

З 2010 да 2015 го да ўла ды ка Ве нi я мiн уз на чаль ваў 

Вы да вец кi са вет Бе ла рус кай Пра ва слаў най Царк вы, 

з 2014 го да — Сi на даль ны ад дзел рэ лi гiй най аду ка цыi i 

ка тэ хi за цыi, та ды ж быў пры зна ча ны на мес нi кам стар шы нi 

Цар коў на га су да Бе ла рус ка га Эк зар ха та. У тым жа го дзе 

атры маў епiс кап скi ты тул «пра асвя шчэн ны Ба ры саў скi i 

Мар' i на гор скi».

Мiт ра па лiт — ка ва лер двух ор дэ наў Бе ла рус кай пра-

ва слаў най царк вы: свя цi це ля Кi ры лы Ту раў ска га i Кры жа 

пра па доб най Еф ра сiн нi По лац кай. У год свай го 50-год дзя 

па ра шэн нi Па тры яр ха Кi ры ла быў уз на га ро джа ны ор дэ-

нам пра па доб на га Се ра фi ма Са роў ска га III сту пе нi.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Учо ра тут ад бы ло ся вы нi ко вае 

па ся джэн не На цы я наль на га арг-

ка мi тэ та па пад рых тоў цы да свя-

та пад кi раў нiц твам яго стар шы нi, 

на мес нi ка прэм' ер-мi нiст ра Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь Iга ра ПЕТ РЫ-

ШЭН КI. 

Удзел у аб мер ка ван нi на дзён ных 

кло па таў пры ня лi на мес нiк стар шы-

нi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма Ва-

ле рый Ма ла шка, мi нiстр iн фар ма цыi 

Iгар Луц кi, пер шы на мес нiк мi нiст ра 

куль ту ры На тал ля Кар чэў ская, на мес-

нiк мi нiст ра iн фар ма цыi Iгар Бу зоў-

скi, прад стаў нi кi аб лас ной i ра ённай 

улады, ад каз ныя за пра вя дзен не 

свя та. Бы лi аб мер ка ва ныя пра гра ма 

ме ра пры ем ства, цы ры мо нiя ад крыц-

ця i за крыц ця свя та, фар мат удзе лу 

афi цый ных гас цей.

Гос цi i гас па да ры Бя лы нiч на ве да лi 

зна ка выя аб' ек ты свя та, аца нi лi iх стан. 

За час пад рых тоў кi цэнт раль ная част-

ка Бя лы нiч ста ла не па зна валь най. На 

ву лi цы Са вец кай па мя ня лi тра ту ар ную 

плiт ку i ву лiч нае асвят лен не, ства ры-

лi ве ла да рож кi, аб на вi лi пра ез джую 

част ку. Ка пi таль на ад ра ман та ва ныя 

жы лыя да мы i бу дын кi са цы яль най 

сфе ры, па бу да ва ны но вы ра ён ны мас-

тац кi му зей, аб ноў ле ны га рад скi парк 

«Лi па вы гай».

— Са праў ды, зроб ле на вя лi кая 

ра бо та па пад рых тоў цы го ра да да 
свята, — пад вёў вы нiк су стрэ чы Iгар 
Пет ры шэн ка. — Му зей, кi на тэ атр, Дом 
куль ту ры ста лi шмат функ цы я наль ны мi 
i су час ны мi. Вель мi пра вiль на, што ў 
кi на тэ ат ры з'я вi ла ся бiб лi я тэ ка. Трэ-
ба, каб ча ла век з дзя цiн ства вы хоў-
ваў у са бе цi ка васць да кнi гi. Ура зiў 
му зей, якi аб ста ля ва ны па апош нiм 

сло ве тэх нi кi. Ён па вi нен стаць свое-

асаб лi вым аду ка цый ным цэнт рам для 

школь нi каў.

Тра ды цый на Дзень бе ла рус ка га 

пiсь мен ства пра хо дзiць у га ра дах, 

якiя з'яў ля юц ца гiс та рыч ны мi цэнтрамi 

куль ту ры, на ву кi, лi та ра ту ры i кнi гадру -

ка ван ня. Бя лы нi чам ёсць чым га на рыц-

ца. Тут на ра дзiў ся сла ву ты мас так 

Вi тольд Бя лы нiц кi-Бi ру ля, на пра ця гу 

ста год дзяў го рад быў знач ным рэ лi гiй-

ным цэнт рам. Бя лы нiч чы на — ра дзi ма 

вы дат ных мас та коў су час нас цi Вiк та-

ра Аль шэў ска га, Ла ры сы Жу ра во вiч, 

лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ мii СССР, 

пе ра клад чы ка паэ мы «Сло ва аб па-

хо дзе Iга ра вым» Iга ра Шкля рэў ска га, 

паэ та i пе ра клад чы ка Вя ча сла ва Ка-

за ке вi ча, iн шых зна ка мi тас цяў. Iс нуе 

цу доў нае пад ан не пра тое, што гэ тае 

мес ца асве ча на пры сут нас цю Бо жай 

Ма цi, якая з'явілася тут у воб ра зе iко ны 

Бя лы нiц кай Бо жай ма цi. Спе цы яль на 

да свя та пад рых та ва на кам па зi цыя 

но вай скульп ту ры «З'яў лен не iко ны». 

На жаль, не за ха ваў ся гран ды ёз ны 

кар мя лiц кi ма нас тыр, якi быў за сна-

ва ны ў Бя лы нi чах у ся рэ дзi не 17 ста-

год дзя — яго ўза рва лi ў са вец кi час. 

Але май стры зра бi лi рэ кан струк цыю 

ста ра даў няй фрэс кi ма нас ты ра. Яна 

ста не цэнт раль ным экс па на там аб ноў-

ле на га му зея.

Свят ка ван не Дня бе ла рус ка га пiсь-

мен ства бу дзе на поў не на асаб лi вы мi 

змес там. За пла на ва на вя лi кая коль-

касць ме ра пры ем стваў для мо ла дзi, 

на ву ко ва-прак тыч ных i лi та ра тур ных 

су стрэч, кан цэр таў. Удзель нi кi i гос цi 

змо гуць азна ё мiц ца з кнiж ны мi на вiн-

ка мi, су стрэц ца з лi та ра та ра мi, жур на-

лiс та мi, вы даў ца мi, па слу хаць вы ступ-

лен нi паэ таў i пiсь мен нi каў, твор чых 

ка лек ты ваў i вы ка наў цаў. Акра мя гэ-

та га, на Днi бе ла рус ка га пiсь мен ства 

тра ды цый на пра хо дзiць уз на га ро джан-

не пе ра мож цаў кон кур су на най леп-

шыя лi та ра тур ныя тво ры го да. Прой-

дзе круг лы стол бе ла рус кiх i за меж ных 

пiсь мен нi каў.

— Кож ны раз мы вы бi ра ем для гэ-

та га свя та го рад, якi вы раз на дэ ман-

струе спе цы фi ку рэ гi ё на, — ка жа Iгар 

Пет ры шэн ка. — У Ма гi лёў скай воб-

лас цi яно пра во дзiц ца ўжо чац вёр ты 

раз. За да ча дзяр жа вы — ства рыць у 

ма лень кiх га ра дах та кiя ж умо вы, што i 

ў вя лi кiм го ра дзе. На пры кла дзе Бя лы-

нiч мы ба чым, што так яно i ёсць. Та кiя 

ме ра пры ем ствы доб ра ра ша юць гэ тыя 

пы тан нi. Дру гi важ ны мо мант — гэ та 

па пу ляры за цыя бе ла рус кай кнi гi i ства-

рэн не ўмоў для твор чай дзей нас цi бе-

ла рус кiх аў та раў. Га лоў нае — ге не ры-

ра ваць iдэi i пi саць надзённыя творы.

Да рэ чы, у 2021 го дзе Дзень бе ла-

рус ка га пiсь мен ства прой дзе ў Ка пы лi 

Мiн скай воб лас цi. На га да ем: на Ка-

пыль шчы не на ра дзi лi ся кла сi кi бела-

рус кай лi та ра ту ры Кузь ма Чор ны, 

Алесь Ада мо вiч.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ,

Бя лы нiц кi ра ён.

Iгар ПЕТ РЫ ШЭН КА: «Зра бiць ма лыя га ра ды кам форт ны мi 
для жыц ця i звяр нуц ца да вы то каў 

род най мо вы i куль ту ры»
У Бя лы нi чах пад вя лi вы нi кi пад рых тоў кi 

да Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


	27zni-2_optim

