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ВЯС НА ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА... 
З МОЦ НЫХ СНЕ ГА ПА ДАЎ
У па ня дзе лак уна чы сі ноп ты кі ча ка юць 

да мі нус 18 гра ду саў, 
а ўдзень па паў днё вым за ха дзе да 3 цяп ла

Ат мас фер ныя фран ты ад цык ло ну, які кру жыць над 

Укра і най, у пер шыя дні са ка ві ка бу дуць вы зна чаць 

на двор'е ў на шай кра і не. Та му ма роз  і сне г ча ка юц ца 

ў Бе ла ру сі ў вы хад ныя, па ве дам ля юць у Рэс пуб лі кан-

скім цэнт ры 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 на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дзе 
снег. На асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень скла дзе ад мі нус 4 да мі нус 9 
гра ду саў. У су бо ту і ня дзе лю мы за ста нём ся пад уплы вам 
ат мас фер ных фран тоў ад цык ло ну, які з Укра і ны па воль на 
бу дзе сы хо дзіць на цэнт раль ныя ра ё ны еў ра пей скай тэ ры-
то рыі Ра сіі. Ча ка ец ца ма роз нае са сне гам на двор'е. Вяс ной, 
як ка жуць, і не пах не.

Так, у су бо ту на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны праг-
на зу ец ца снег, па Го мель скай воб лас ці — моц ны і пра цяг лы 
снег. Бу дзе сла бая мя це лі ца, на да ро гах мес ца мі га ла лё-
дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 10—16 ма ро зу, 
мес ца мі пры пра яс нен нях апус ціц ца да мі нус 18 гра ду саў. 
Удзень ча ка ец ца мі нус 4—9 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе 
ма роз аслаб не да мі нус 1—3 гра ду саў. У ня дзе лю із ноў на 
боль шай част цы тэ ры то рыі ча ка ец ца снег, па Ма гі лёў скай 
воб лас ці — пра цяг лы снег. Праг на зу ец ца сла бая за ві ру-
ха, на да ро гах мес ца мі га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе ад мі нус 7 да мі нус 13 гра ду саў, па за ха дзе 
кра і ны пры пра яс нен нях мо жа па ні зіц ца да мі нус 14—17 гра-
ду саў. Удзень бу дзе ад мі нус 2 гра ду саў па паў днё вым за ха-
дзе да мі нус 9 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 
у па ня дзе лак кра і на апы нец ца пад уплы вам зо ны па вы ша на га 
ат мас фер на га ціс ку, сфар мі ра ва на га ў віль гот най па вет ра-
най ма се. У асоб ных ра ё нах не абы дзец ца без сне гу. Уна чы 
і ра ні цай мес ца мі ча ка ец ца ту ман. На асоб ных участ ках да-
рог праг на зу ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе ад мі нус 8 да мі нус 14 гра ду саў, пры пра яс нен нях 
мес ца мі — 15—18 ма ро зу. Удзень ча ка ец ца мі нус 1—7 гра-
ду саў, па паў днё вым за ха дзе кра і ны бу дзе да 3 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



Пад ле так са Сло ні ма пры су джа-

ны да 12 га доў па збаў лен ня во лі 

ў вы ха ваў чай ка ло ніі за за бой-

ства дзя ду лі, вя до ма га ў го ра-

дзе скульп та ра Ле а ні да Бог да на, 

і яго жон кі Та ма ры. Та кі вер дыкт 

вы нес Гро дзен скі аб лас ны суд.

Пад ле так 2000 го да на ра джэн ня 
пры зна ны ві на ва тым у на ўмыс ным 
су праць праў ным па збаў лен ні жыц ця 
ін ша га ча ла ве ка (за бой стве), якое 
бы ло здзейс не на з асаб лі вай жорст-
кас цю.

За бой ства зда ры ла ся 29 кра са ві-
ка мі ну ла га го да. Су дом уста ноў ле-
на, што не паў на лет ні пад час свар кі 
са сва і мі род ны мі на ўмыс на па зба віў 
іх жыц ця. Пры гэ тым ён дзей ні чаў 
з асаб лі вай жорст кас цю: ба бу лі на-
нёс не менш за 16 уда раў на жом, 
дзя ду лі — не менш за 27 уда раў на-
жом, са ўком, ся ке рай. Яны па мер лі 
на мес цы.

Ма ты вам за бой ства, як вы свет лі-
ла след ства, ста лі не пры яз ныя ад но-
сі ны ў сям'і. Зла чын ству па пя рэд ні-
чаў кан флікт, за сна ва ны на пра цяг-
лым не ра зу мен ні ад но ад на го. Ра ней 
па ве дам ля ла ся, што пад ста вай да 
чар го вай спрэч кі ста ла элект рон ная 
цы га рэ та, якую за ўва жы лі сва я кі, вы-
ра шыў шы, што з да па мо гай гэ тай 
пры ла ды ўнук ужы вае нар ко ты кі. 
Здзейс ніў шы за бой ства, хло пец вы-
кі нуў пры ла ду зла чын ства ў ра ку і 
на кі ра ваў ся ў Свя та-Тра ец кі са бор, 
дзе па ве да міў свя та ру, што ў жыл-
лё ўвар ва лі ся ра баў ні кі. Су пра цоў ні кі 
мі лі цыі ўста на ві лі, што ні я кіх ра баў-
ні коў не бы ло, пас ля ча го пад ле так 
пры знаў ся ў зроб ле ным.

Пры суд не ўсту піў у за кон ную сі лу 
і мо жа быць аб скар джа ны і апра тэс-
та ва ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



КА ТА РЫ 
ЧА СО ВА СТА ЛІ 
НА «ПРЫ КОЛ»
Пе ра пра ва ка та ра мі лю дзей 

праз Пры пяць у Жыт ка віц кім ра ё не 
ча со ва пры пы не на.

Па ін фар ма цыі Го мель ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС, гэ та звя за на з не спры-
яль ны мі ўмо ва мі на двор'я і рас па ча тым 
на Пры пя ці хо дам ша ра шу. У су вя зі з та-
кі мі ака ліч нас ця мі пе ра пра ва ка та ра мі 
це раз ра ку з'яў ля ец ца не бяс печ най для 
лю дзей, та му бы ло пры ня та ра шэн не ча-
со ва яе пры пы ніць.

На па ся джэн ні апе ра тыў на га шта ба ра-
ён ны мі ўла да мі, кі раў ніц твам «Го мель аў-
та да ра», прад стаў ні ка мі роз ных струк тур 
па ві нен быць рас пра ца ва ны комп лекс мер 
па ар га ні за цыі транс пар ці роў кі лю дзей. А 
пра езд транс парт ных срод каў ар га ні за ва-
ны па рэс пуб лі кан скіх да ро гах праз Жыт ка-
ві чы (М10) — Ка лін ка ві чы (Р131) — Ма зыр 
(Р36) — Лель чы цы (Р128) — Ту раў і праз 
Жыт ка ві чы (М10) — Пінск (Р6) — Сто лін 
(Р88) — Да выд-Га ра док — Ту раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНІ І ГАДЗІНЫ
Ў САКАВІКУ

3, субота, 0.00 – 10.30

7, серада, 11.00 – 24.00

10, субота, 4.30 – 12.00

12, панядзелак, 17.30 – 

24.00

13, аўторак, 4.30 – 7.30

15, чацвер, 9.30 – 12.00

17, субота, 15.00 – 21.00

19, панядзелак, 20.30 –

 24.00

20, аўторак, 0.00 – 3.00

21, серада, 19.30 – 24.00

22, чацвер, 0.00 – 7.30

24, субота, 6.00 – 23.00

26, панядзелак, 9.00 – 14.00

28, серада, 12.00 – 16.30

На слы хуНа слы ху  

12 ГА ДОЎ ЗА ЗА БОЙ СТВА 
ДЗЯ ДУ ЛІ І БА БУ ЛІ

Адам АХМА ТУ КА ЕЎ, па эт, пе ра-

клад чык (Ра сія, Чач ня):

— Гэ та ў мя не не пер шая су стрэ ча з 
бе ла рус кі мі пісь мен ні ка мі, з Бе ла рус сю. 
Сён ня я пры вёз у Мінск кні гу пе ра кла-
даў бе ла рус кай паэ зіі, якая толь кі што 
па ба чы ла свет у Гроз ным. Мае ка ле гі 
дзі вяц ца, на коль кі я за хоп ле на пра цую 
як пе ра клад чык ме на ві та з бе ла рус кай 
паэ зі яй. А як не пра ца ваць, як не за хап-
ляц ца та кой ба га тай лі та ра ту рай?! Мя-
не пры ваб лі ваюць кла сі ка і су час насць. 
З асаб лі вай аса ло дай пе ра кла даў вер-
шы Мі ко лы Куп рэ е ва і Ар ка дзя Ку ля шо-
ва, Ян кі Ку па лы і Але ся Ба да ка... У паэ зіі 
ад люст роў ва ец ца твар на ро да, яго мен-
та лі тэт. Та му і імк ну ся сва ім су ро дзі чам 
рас ка заць пра Бе ла русь су час ную праз 
паэ тыч ныя рад кі.

Ро берт МІ НУ ЛІН, на род ны па эт 

Та тар ста на (Ра сія, Та тар стан):

— Пры яз джаў у Мінск, Смар гонь на 
Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства. Вель-
мі быў ура жа ны ад крыц ця мі ў За лес сі, 
Куш ля нах, ін шых сак раль ных мяс ці нах 
Гро дзен шчы ны, Бе ла ру сі. А яшчэ ра-
ней пад ура жан нем ад па ла нэ за Мі ха ла 
Кле а фа са Агін ска га на пі саў верш, якім 
вель мі да ра жу. На ро ды ад ноль ка выя ў 
сва іх па мкнен нях жыць ад ной ду шой 

са сва ёй Ай чы най, ад ноль ка выя ў па м-
кнен нях да мі ра люб ства, што сён ня 
асаб лі ва вы лу чае і дзяр жаў ную па лі ты-
ку ва шай кра і ны, і вы со кую гра ма дзян-
скую па зі цыю Прэ зі дэн та Аляк санд ра 
Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі. Амаль вы пад ко-
ва да ве даў ся, што да май го 70-год дзя 
мін скае вы да вец тва «Мас тац кая лі та-
ра ту ра» рых туе мой паэ тыч ны збор-
нік у пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву. 
І вый дзе ён у се рыі «Сяб ры на: паэ зія 
на ро даў Ра сіі». Дзя куй, бе ла ру сы!

Ва ле ры ТУР ГАЙ, па эт, пе ра клад-

чык (Ра сія, Чу ва шыя):

— Бе ла рус ка-чу ваш скае лі та ра-
тур нае сяб роў ства асвят ля юць ім ёны 
на род на га пес ня ра Бе ла ру сі Ян кі Ку-
па лы, паэ та і пе ра клад чы ка Юра ся 
Свір кі, на шых чу ваш скіх кла сі каў, 
якія з асаб лі вым пі е тэ там ста ві лі ся 
да бе ла рус ка га мас тац ка га све ту. І я 
зна хо джу ся ў па ло не гэ та га свят ла, 
у па ло не бе ла рус ка га пры цяг нен ня. 
Ва ша лі та ра ту ра, ва ша паэ зія ва ло-
да юць свое асаб лі вым маг не тыз мам, 
пры му ша юць за дум вац ца над мно гі мі 
склад ні ка мі жыц ця, на ша га іс на ван ня 
ў све це. І, пэў на, та му так ці ка ва і пе-
ра кла даць бе ла рус кую паэ зію, чым я і 
зай ма ю ся за раз.

Свят ла на АНАНЬ Е ВА, лі та ра ту-

раз наў ца, кры тык (Ка зах стан):

— У час Вя лі кай Ай чын най вай ны ў 
Бе ла ру сі з ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп-
ні ка мі зма га лі ся мно гія ка зах стан скія 
лі та ра та ры. Усе яны па кі ну лі шчым-
лі выя тво ры аб Бе ла ру сі, аб прос тых 
бе ла рус кіх лю дзях. У Ка зах ста не гэ-
та доб ра ве да юць. Най перш ве да юць 
про зу Адзія Ша ры па ва, якая пры све-
ча на бе ла рус кай тэ ме. Ра зам са мною 
на сім по зі ум пры ля це ла Кла ра Ша ры-
па ва — уда ва пісь мен ні ка, гра мад ска-
га дзея ча, бе ла рус ка га пар ты за на. І я 
ра да гэ тай яе су стрэ чы з Мінск ам. Мы 
ў Ка зах ста не вель мі лю бім Бе ла русь 
і бе ла ру саў і ўся мер на імк нём ся злу-
чаць па мкнен ні на шых кра ін і на шых 
на ро даў у бу даў ніц тве цы ві лі за ва на га, 
мі ра лю бі ва га гра мад ства, здоль на га 
су праць ста яць мно гім агрэ сіў ным па-
гро зам. Дзя куй Мі ніс тэр ству ін фар-
ма цыі, бе ла рус ка му ўра ду за та кую 
вы ключ ную маг чы масць збі рац ца ў 
Мін ску пісь мен ні кам роз ных кра ін на 
між на род ным сім по зі у ме лі та ра та раў 
«Пісь мен нік і час».

Гу та рыў Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Між на род ны ха рак тар бе ла рус ка га сло ва
З не ка то ры мі ўдзель ні ка мі між на род на га сім по зі у ма лі та ра та раў «Пісь мен нік і час» 

па гу та рыў наш ка рэс пан дэнт

Дыялог на хвалі натхнення
Пе ра мо га на шай су пра цоў ні цы 

Ні ны Шчар ба чэ віч у Рэс пуб лі кан-

скім кон кур се ма ла дых лі та ра та-

раў «Пер ша цвет» стала ад ной з 

най пры ем ней шых на він, якія нам 

пры нес ла Мін ская між на род ная 

кніж ная вы стаў ка-кір маш. Дарэ-

чы, яе вы ні кі бы лі пад ве дзе ны 

ўчо ра на цэнт раль най пля цоў цы 

на цы я наль на га стэн да Бе ла ру сі. 

Ма ла дая аў та рка ста ла ад ным з 

дзе ся ці лаў рэ а таў у на мі на цыі 

«Паэ зія», за яў кі на якую па да лі 

больш за дзвес це ча ла век, і абя-

цае атры маць на між на род ных 

ме ра пры ем ствах яшчэ не ад ну 

ўзна га ро ду, ча го рэ дак цыя га зе-

ты ёй шчы ра жа дае.

Што да не прад узя та га стаў лен ня да 
вы стаў кі-кір ма шу, то най буй ней шай 
па дзе яй яго дру го га дня ста ла пле-
нар нае па ся джэн не ўжо чац вёр та га 
між на род на га сім по зі у ма «Пісь мен нік
і час». Удзел у ім пры ня лі гос ці з 
21 кра і ны. Тры з іх бы лі ад зна ча ны мі ніст-
 рам ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк санд-
рам Кар лю ке ві чам за на ладж ван не 
лі та ра тур ных су вя зяў — на род ны па эт 
Та тар ста на і пе ра клад чык бе ла рус кай 

паэ зіі на та тар скую мо ву Ро берт Мі ну-
лін, пісь мен нік, пуб лі цыст і стар шы-
ня Аст ра хан ска га ад дзя лен ня Са ю за 
пісь мен ні каў Ра сіі Юрый Шчар ба коў, 
на род ны па эт і за слу жа ны ра бот нік 
куль ту ры Чу ваш скай Рэс пуб лі кі Ва-
ле ры Тур гай. 

Удзель ні кі аб мер ка ва лі су свет ную 
лі та ра ту ру і тэ мы больш ла каль ныя, 

та кія як уклад Бе ла ру сі ў су свет ную 
куль тур ную спад чы ну, не абы шлі 
ўва гай і Фран цыс ка Ска ры ну. Так 
ці інакш больш пад ра бяз ную ін фар-
ма цыю пра тое, што гу ча ла на пле-
нар ным па ся джэн ні, шу кай це ў на-
ступ ным ну ма ры «Звяз ды», а сён ня 
сва і мі ўра жан ня мі з на мі па дзя лі лі ся 
гос ці сім по зі у ма.
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