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Мес ца мі дождж плюс 
моц ны па ры віс ты ве цер

Дзя ку ю чы ан ты цык ло ну пер шы дзень каст рыч ні ка 

вы даў ся со неч ным, але ў ся рэ дзі не тыд ня ат мас-

фер ныя фран ты пры ня суць даж джы, тэм пе ра ту ра 

па ні зіц ца. На гэ тым тыд ні бу дзе ха лад на ва тае вет-

ра нае на двор'е з даж джа мі, а ў вы хад ныя ча ка ец ца 

цёп ла, 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.

У се ра ду і чац вер ча ка ец ца вет ра нае з даж джа мі на двор'е. 
У се ра ду ўна чы пе ра важ на па паў ноч ным за ха дзе, ра ні цай і 
днём на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот-
ка ча со выя даж джы, якія бу дуць су пра ва джац ца па ры віс тым 
вет рам, у асоб ных ра ё нах — моц ным. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы бу дзе 2—8 цяп ла, удзень — ад плюс 7 да плюс 13 гра-
ду саў. У чац вер пе ра важ на па паў ноч на-ўсход няй част цы 
кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. У асоб ных ра ё-
нах за ха ва ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. Уна чы бу дзе ад 2 
да 7 вы шэй ну ля, днём — 7—13 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 
пят ні цу паў днё выя ра ё ны кра і ны апы нуц ца пад уплы вам 
воб лас ці па вы ша на га ціс ку. Па паў ноч най част цы ўмо вы 
на двор'я бу дзе вы зна чаць віль гот ная па вет ра ная ма са, 
тут мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ад на го да 8 цяп ла, па 
паў днё вым ус хо дзе кра і ны мес ца мі за ма раз кі — ад мі-
нус аднаго да мі нус 3 гра ду саў. Удзень праг на зу ец ца 
ад плюс 9 да плюс 15 гра ду саў, па поўд ні кра і ны па вет ра 
пра грэ ец ца да 17 цяп ла. А да лей на двор'е па леп шыц ца, і, 
па вод ле па пя рэд ня га пра гно зу, у вы хад ныя дні ча ка ец ца 
цёп лае і ў асноў ным без апад каў на двор'е.

Сяр гей КУР КАЧ.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

ЧОР НА-БЕ ЛЫЯ 
«КАНТ РОЛЬ КІ»

Ужо сён ня ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі 

Бела ру сі ад бу дзец ца ад крыц цё вы стаў кі «З па лес-

ка га ар хі ва Зоф'і Ха мян тоў скай».

Ар хіў Зоф'і Ха мян тоў скай, ад ной з най ці ка вей шых фо-
та мас та чак між ва ен на га пе ры я ду, з 2008 го да зна хо дзіц ца 
ў апра цоў цы фон ду «Ар хеа ло гія Фа та гра фіі». У ве лі зар най 
ка лек цыі, якая на ліч вае ка ля 6500 не га ты ваў і 4500 па зі ты-
ваў, за ха ва ла ся не так шмат вы ста вач ных ад біт каў. Боль-
шасць з іх не пе ра жы ла вай ну. Аца ле лыя здым кі — гэ та 
не вя лі кія аў тар скія «кант роль кі», што па каз ва юць перш 
за ўсё пра цэс пра цы фо та мас тач кі і яе аў тар скі ад бор 
лю бі мых кад раў.

Вы стаў ка прад стаў ляе не каль кі дзя сят каў з іх. Фо та-
здым кі не вя лі ка га фар ма ту 1928—1933 га доў па каз ва-
юць ро да вы ма ён так Зоф'і Ха мян тоў скай у Па ра хон ску. 
У экс па зі цыю ўвай шлі шмат лі кія фо та здым кі края ві даў у 
«пік та ры яль най» эс тэ ты цы, зроб ле ныя «Лей кай», і здым кі, 
якія да ку мен ту юць жыц цё мяс цо вых жы ха роў.

Прэ зен та цыя су пра ва джа ец ца па ка зам філь ма «Я зды-
маю». Гэ та ўні каль ны ма тэ ры ял, са бра ны з фраг мен таў 
сту жак Ха мян тоў скай кан ца 1920-х га доў, які прад стаў ляе 
аса біс тае жыц цё твор цы, яе сям'і і сяб роў.

Ка рот ка мет раж ны фільм быў зман та ва ны са зной дзе-
ных у ар хі вах уні каль ных да ку мен таль ных кад раў, зня тых 
са мой мас тач кай. Аў тар скі ка мен та рый да філь ма на пі саў 
Мі ка лай Ла зін скі, а тэкст пра чы та ла Юлія Ста ні шэў ская. 
Гэ ты ма тэ ры ял, па доб на як і сам факт зды ман ня філь маў 
Ха мян тоў скай, доў га за ста ваў ся не вя до мым, хо ць на вы-
стаў цы ў Поз на ні фо та мас тач ка дэ бю та ва ла не па ка зам 
здым каў, а ме на ві та філь мам. Аліч боў ка філь ма бы ла 
пра фі нан са ва на На цы я наль ным аў ды я ві зу аль ным ін сты-
ту там у рам ках пра гра мы «Ліч ба вая спад чы на».

Прэ зен та ва ны вы бар здым каў упер шы ню быў прад-
стаў ле ны ў рам ках вы стаў кі «Ма ён так. Скульп ту ры з ка-
лек цыі сям'і ван Роўз, а так са ма філь мы і фа та гра фіі з 
ар хі ва Зоф'і Ха мян тоў скай» у Кру лі кар ні (Вар ша ва, са-
ка вік — 17 мая 2015).

Вы стаў ка Зоф'і Ха мян тоў скай з'яў ля ец ца дру гой прэ-
зен та цы яй збо раў гэ тай аў та ркі ў На цы я наль ным гіс та рыч-
ным му зеі Бе ла ру сі. Пра ект пра хо дзіць у ме жах Ме ся ца 
фа та гра фіі ў Мін ску: www.mfm.bу/еn.

Вар ва ра ГО МАН.

З на го ды юбі лею ў сце-

нах ВНУ прай шоў ура-

чыс ты сход з удзе лам 

прад стаў ні коў мі ніс-

тэр стваў, ве дам стваў, 

мяс цо вых ула даў, кі-

раў ні коў ме ды цын скіх 

уста ноў, су пра цоў ні каў 

і сту дэн таў уні вер сі-

тэта.

Пе рад пры сут ны мі на 
эк ра не прай шла гіс то рыя 
ства рэн ня ВНУ, якая бя рэ 
па ча так у 1958 го дзе. Кра і на 
рых та ва ла ся су стрэць 40-ю 
га да ві ну Каст рыч ніц кай рэ-
ва лю цыі, і да гэ тай да ты бы-
ло вы ра ша на ад крыць трэ ці 
ў Бе ла ру сі ме ды цын скі ін-
сты тут. Пер шы на бор скла-
даў ся з вы пуск ні коў школ, 
а так са ма з прад стаў ні коў 
кал гас най і ра бо чай мо ла дзі. 
Бы ло пры ня та 250 ча ла век, 
якія ў 1964 го дзе, пас ля за-

вяр шэн ня ву чо бы, раз'еха лі-
ся па кра і не, у асноў ным па 
сель скіх на се ле ных пунк тах. 
Мно гае змяні ла ся з мо ман-
ту пер ша га вы пус ку. Быў 
уз ве дзе ны но вы кор пус, 
ін сты тут «пе ра рос» ва ўні-
вер сі тэт, удас ка наль ва ла ся 
ву чэб ная і прак тыч ная ба зы. 
За 60 га доў пад рых та ва на 
звыш 22 ты сяч ура чоў. Пра-
фе сар ска-пе да га гіч ны склад 
вы рас з 30 ча ла век да 506. 
Тут пра цуе 45 ка фед раў, на-
ву ко ва-да след чая ла ба ра то-
рыя, пра фе сар ска-кан суль-
та цый ны цэнтр.

Як ад зна чыў стар шы ня 

Гро дзен ска га абл вы кан-

ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 
амаль 80 % ме ды цын скіх 
кад раў для рэ гі ё на пад рых-
та ва ны ме на ві та гро дзен-
скім уні вер сі тэ там. За слу гі 
ўста но вы ад зна ча ны спе-

цы яль ны мі прэ мі я мі ўра да 
Бе ла ру сі, СНД, тут пра цуе 
14 на ву ко вых школ, на пра-
цоў кі якіх вя до мы за ме жа мі 
кра і ны.

Вы пуск ні кі ўні вер сі тэ-
та скла да юць чвэрць усёй 
ура чэб най су поль нас ці 
краі ны, ад зна чыў мі ністр 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі 

Ва ле рый МА ЛА ШКА. За-
раз пе рад пе да го га мі ста-
вяц ца но выя за да чы, якія 
ары ен ту юць бу ду чых спе-
цы я ліс таў на пер са ні фі ка-
ва ную ме ды цы ну, ава лод-
ван не ка му ні ка тыў ны мі 
на вы камі.

— Мы не ста ім на мес-
цы, змя ня ем па ды хо ды да 
аду ка цыі, — пад крэс ліў Ва-
ле рый Ма ла шка. — Ары ен-
ту ем сту дэн таў на прак ты ку, 
якас ную ме ды цын скую да-
па мо гу з улі кам вы со кіх тэх-

на ло гій, і для гэ та га ў рэ гі ё не 
ство ра на доб рая ба за.

Па сло вах мі ніст ра, у краі-
не бу дзе ўдзя ляц ца ўва га 
пад рых тоў цы ўра ча агуль-
най прак ты кі. Гэ та не зме на 
шыль ды, а вель мі сур' ёз нае 
пе ра раз мер ка ван не рэ сур-
саў. На груз ка на та ко га ўра ча 
бу дзе змен ша на, а яго ка ман-
да па вя лі чыц ца. Гэ та бу дзе 
свай го ро ду га лоў ны ўрач на 
сва ім тэ ра пеў тыч ным участ-
ку. Бу дзе раз ві вац ца кі ру нак, 
які ары ен туе ўра ча на ра бо ту 
са зда ро вым па цы ен там, і гэ-
тыя тэх на ло гіі за клад ва юц ца 
ў аду ка цый ны пра цэс. Мі ністр 
па жа даў пе да го гам і сту дэн-
там Гро дзен ска га ме ды цын-
ска га ўні вер сі тэ та плённай 
ра бо ты ў но вым кі рун ку і вы-
ка заў над зею на ажыц цяў-
лен не гэ тых ідэй.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

З на го дыЗ на го ды

Вы пуск ні ка мі ста лі 22 ты ся чы ўра чоў
Гро дзен ска му дзяр жаў на му ме ды цын ска му ўні вер сі тэ ту — 60 га доў

Мін скі аб лас ны фес ты валь-кір-

маш «Да жын кі» прай шоў 29 ве-

рас ня ў ста ра жыт ным Мя дзе ле. 

Ад крыў свя та стар шы ня Мі набл-

вы кан ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА, 

яко му хле ба ро бы ўру чы лі сім вал 

сё лет ня га ўра джаю — све жа спе-

ча ны ка ра вай.

— Гэ тае свя та каш тоў нае для нас 
удвая, як да ні на па ва гі да на шых прод-
каў і на го да вы ка заць сло вы ўдзяч нас-
ці ўсім пра цаў ні кам ся ла. Да жын кі — 
гэ та доб рая тра ды цыя ўша ноў ваць 
тых, хто доб ра сум лен на пра ца ваў у 
по лі, пра яў ля ю чы вы со кі пра фе сі я на-
лізм, ад каз насць, тых, хто да сяг нуў 
най больш вы со кіх вы ні каў. Сё ле та 
не спры яль ныя ўмо вы на двор'я знач на 
паў плы ва лі на ўра джай насць збож жых 
куль тур. І нам не ўда ло ся да сяг нуць 
мі ну ла год ніх па каз чы каў. Але, ня гле-
дзя чы на гэ та, Мін ская воб ласць па-ра-
ней ша му ўтрым лі вае ста тус асноў най 
жыт ні цы кра і ны і на дзей на га па стаў-
шчы ка хар ча ван ня, — ад зна чыў гу-
бер на тар. — Гэ та перш за ўсё за слу га 
на шых пра ца лю бі вых лю дзей: кі раў-
ні коў, спе цы я ліс таў, ме ха ні за та раў, 
кам бай не раў, ва дзі це ляў, сту дэн таў, 
ра бот ні каў Мі ніс тэр ства па над звы чай-
ных сі ту а цы ях, ганд лю і гра мад ска га 
хар ча ван ня, куль ту ры, ме ды цы ны, бы-
та во га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, 
шэ фаў ста ліч ных ар га ні за цый, якія 
ака за лі іс тот ную пад трым ку аг ра ры ям. 
Асаб лі вая ўдзяч насць сем' ям, жон кам, 
доч кам, якія пад час жні ва ўзя лі хат-
нія кло па ты на свае пле чы. Нель га не 
па дзя ка ваць і жы ха рам Мя дзе ла, якія 
шмат пры кла лі на ма ган няў, каб го рад 
змя ніў ся да леп ша га, стаў яшчэ больш 
пры го жы, утуль ны.

Ана толь Іса чан ка ад зна чыў, што ў 
лі да рах сё лет ня га жні ва Дзяр жын скі 
ра ён, які дру гі год за пар утрым лі вае 
пер шын ство. За ім ідуць Пу ха віц кі і Мін-
скі ра ё ны, якія за ня лі дру гое і трэ цяе 
мес цы ад па вед на. Най леп шы мі ся род 
сель гас ар га ні за цый ста лі ад кры тыя 
ак цы я нер ныя та ва рыст вы «Гас тэ лаў-
скае» Мінск ага ра ё на, аг ра кам бі нат 
«Дзяр жын скі» і «Но вае жыц цё» Ня-
свіж ска га ра ё на.

У ме жах свя та ад бы ла ся яшчэ ад на 
важ ная для жы ха роў Мя дзе ла і ра ё на 
па дзея — ура чыс тае ад крыц цё ўста-
но вы па за клю чэн ні шлю баў. Яна раз-
мяс ці ла ся ў бу дын ку но вай гас ці ні цы. 
Гэ та пра стор нае, свет лае па мяш кан не 
з па ко я мі для жа ні ха і ня вес ты, па ко ем 
для гас цей, дзе пас ля ўра чыс тай цы-

ры мо ніі і яны мо гуць па він ша ваць ма-
ла дых і па жа даць ім шчас ця, зда роўя, 
ся мей на га даб ра бы ту. Пер шай па рай, 
якая ажа ні ла ся тут, ста лі Аляк сандр 
Дзе мі до віч і Свят ла на Ці ха но віч. На-
вас пе ча ную сям'ю па він ша ваў Ана толь 
Іса чан ка, які пры няў удзел ва ўра чыс-
тым ад крыц ці ўста но вы:

— Гэ ты бу ды нак ство рыць кам-
форт ныя ўмо вы для ра бо ты. Ня хай 
яго дзве ры ні ко лі не за кры ва юц ца, а 
лю дзі рэ гіст ру юць шлю бы і дзя цей. Са 
свя там!

Для гас цей і жы ха роў фес ты ва лю 
яго ар га ні за та ры рас пра ца ва лі ці ка-
вую і змяс тоў ную пра гра му з улі кам іх 
уз рос ту, гус таў, ін та рэ саў. Для дзя цей 
і мо ла дзі бы лі ад кры ты ін тэр ак тыў ныя 

пля цоў кі, ар га ні за ва ны квэст па са-
ла мя ных скульп ту рах. Да во лі ці ка вай 
атры ма ла ся фо та вы стаў ка «З гіс то рыі 
«Да жы нак» на Мін шчы не з 1998 да 
2017 го да». Шмат гле да чоў са бра лі 
кан цэр ты ама тар скіх і пра фе сій ных 
вы ка наў цаў і ка лек ты ваў. Усе ах вот-
ныя змаг лі азна ё міц ца з вы стаў кай 
«Ма ёй зям лі ку то чак да ра гі». Га лоў-
ная яе ідэя: Мін шчы на — вя лі кі агуль-
ны дом, дзе для кож на га ёсць мес ца, 
дзе за хоў ва юц ца даў ніш нія тра ды цыі 
ра мёст ваў, бе ла рус кай тра ды цый най 
кух ні, на род ныя аб ра ды. Кож ны ра ён 
воб лас ці пра дэ ман стра ваў тут свой 
эт ніч ны брэнд, рас ка заў, чым сла віц-
ца гэ ты рэ гі ён. У пры ват нас ці, слуц-
кія май стры па ка за лі ўсім ах вот ным 
ста ра жыт ны спо саб пля цен ня слуц кіх 
па ясоў. Яр ка, ма ляў ні ча, крэ а тыў на 
прай шоў кас цю мі ра ва ны па рад прад-
стаў ні коў ра ё наў. Хлоп цы і дзяў ча ты ў 
пры го жых стро ях нес лі сім ва лы ўра-

джаю: сна пы збож жа, са ла мя ныя фі-
гу ры, ка ра ваі.

Асаб лі васць сё лет ніх «Да жы нак» 

у тым, што ўпер шы ню тут ад быў ся 

фі нал аб лас но га кон кур су «Ула дар 

ся ла», а сель ская мо ладзь прад ста-

ві ла свае пад вор кі як сім вал пра-

ца ві тас ці, лю бо ві і па ва гі да зям лі, 

якая кор міць, пры но сіць да ста так, 

мір і зго ду ў сям'ю. Ча го тут толь кі 
не бы ло: сель гас пра дук цыя з аса біс-
тых пад вор каў, на цы я наль ныя стра вы, 
на поі! Пра дук цыю, вы ра шча ную сва і мі 
ру ка мі, па ка за лі і лю дзі ста рэй ша га 
па ка лен ня з Мя дзель ска га, Ві лей ска-
га, Ва ло жын ска га і Ма ла дзе чан ска га 
ра ё наў на вы стаў цы «Ве тэ ран скія пад-
вор кі».

З са ма га ран ку пра ца ва лі і ганд лё-
выя ра ды. На ву лі цы На бя рэж най яны 
рас кі ну лі ся амаль што на два кі ла мет-
ры. Тут сваю пра дук цыю пра па ноў ва лі 
прад пры ем ствы пе ра пра цоў кі, рай спа-
жыў са ю заў, фер ме ры, прад пры маль-
ні кі Мін скай і ін шых аб лас цей кра і ны. 
Асаб лі ва шмат па куп ні коў бы ло ка ля 
рэ ста ра на пад ад кры тым не бам «Ву-
га рок», дзе мож на бы ло па каш та ваць 
смач ныя стра вы — пры га та ва на га вуг-
ра, шчу па ка, фар шы ра ва на га кар па, 
ды ін шую рыб ку. Не менш ажыў ле на 
бы ло і на пля цоў цы «Рыб ны край», 
дзе ганд ля ва лі рыб га сы Мін шчы ны. 
Пры ем на здзі віў па куп ні коў Лю бан скі 
рыб ны за вод, які пры вёз на свя та па-
ля вую кух ню і пра па ноў ваў па куп ні кам 
дух мя ную юш ку.

Да жын кі гу лі да са ма га поз ня га ве-
ча ра. На пры кан цы свя та не ба рас кве-
ціў пры го жы фе ер верк.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Свя та ў ха туСвя та ў ха ту
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