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Будс лаў скі 
фэст — 

каш тоў насць 
ча ла вец тва!

Будс лаў скі фэст, лю бі мы мно гі мі жы ха ра мі на-

шай кра і ны, атры маў між на род нае пры знан не! 

Ён уне се ны ў спіс не ма тэ ры яль най куль тур най 

спад чы ны ча ла вец тва. Та кое ра шэн не дня мі 

пры няў між дзяр жаў ны ка мі тэт па ахо ве не ма-

тэ ры яль най куль тур най спад чы ны ЮНЕС КА. 

Пад час 13-й се сіі ка мі тэ та, якая ад бы ва ла ся на 

Маў ры кіі, ра шэн не аб уклю чэн ні Будс лаў ска га 

фэс ту ў лік каш тоў нас цяў бы ло пры ня та адзі-

на га лос на.

У наш час Будс лаў скі фэст — гэ та дзя сят кі 

ты сяч лю дзей роз ных кан фе сій, якія кро чаць 

у бок ад ной з га лоў ных ка та ліц кіх свя ты няў. 

Яны вы праў ля юц ца з роз ных га ра доў і мяс-

тэ чак Бе ла ру сі, каб у вы ні ку злу чыц ца і ства-

рыць агуль нае ўра чыс тае шэс це. Пі ліг ры мы 

спы ня юц ца на на чоў кі ў роз ных на се ле ных 

пунк тах, дзе ад па чы ва юць, спя ва юць пес ні, гу-

та раць з мяс цо вы мі жы ха ра мі, каб зран ку пра-

цяг нуць свой шлях з дум ка мі пра Бо га.

Ча му ж ме на ві та Будс лаў аб ра лі пі ліг ры мы? Бу ды-
нак хра ма скла да ец ца з дзвюх час так: ста ро га кас цё ла 
(сён ня гэ та кап лі ца), па бу да ва на га ў 1633—1643 га дах, 
і но ва га, уз ве дзе на га ў 1767—1783 га дах. Та кім ён дай-
шоў і да на ша га ча су. У ста рым кас цё ле зна хо дзіц ца 
ары гі наль ны разь бя ны драў ля ны ал тар эпо хі ран ня га 
ба ро ка. Кам па зі цыя ал та ра, як свед чаць да след чы кі, не 
мае ана ла гаў у сак раль най ар хі тэк ту ры Літ вы і Поль-
шчы. На сце нах кас цё ла да на шых дзён за ха ва лі ся 
ўні каль ныя рос пі сы — во сем сю жэ таў, якія з'яў ля юц ца 
вы дат ны мі пом ні ка мі ран ня га кла сі цыз му.

Сам комп лекс бы ло га кляш та ра бер нар дзін цаў, а 
так са ма дэ ка ра тыў нае аздаб лен не кас цё ла — га лоў-
ны і ба ка выя ал та ры, рос пі сы — уне се ны ў Дзяр жаў-
ны спіс гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі як 
пом нік пер шай ка тэ го рыі. У 1994 го дзе Будс лаў ска му 
кас цё лу на да дзе ны ты тул ба зі лі кі ма лой. Та кім зван-
нем хра мы звы чай на ўзвя ліч ва юц ца з-за свай го ўзрос-
ту, па ме ру ці гіс та рыч на га зна чэн ня. Вер ні кі ма раць, 
што ка лі-не будзь кас цё лу бу дзе на да дзе на зван не 
ба зі лі кі вя лі кай. Але та кі ста тус на дае толь кі аса біс та 
Па па Рым скі, пры зна ю чы тым са мым знач насць хра-
ма. Тым больш пры ем на, што ця пер фэст пры зна ны 
не ма тэ ры яль най куль тур най каш тоў нас цю, да та го ж 
су свет на га ўзроў ню!

Вар та да даць, што ўклю чэн не бе ла рус кай ура чыс-
тас ці ў спіс ЮНЕС КА з'я ві ла ся вы ні кам шмат га до вай 
су мес най ра бо ты На цы я наль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па спра вах ЮНЕС КА, Мі ніс тэр ства куль ту-
ры і Мі ніс тэр ства за меж ных спраў на шай кра і ны пры 
шы ро кім удзе ле мяс цо вых ор га наў ула ды і гра мад скіх 
су поль нас цяў, ня ўра да вых ар га ні за цый і экс пер таў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

На да ро зеНа да ро зе

Бен за воз без «га ла вы»
У вы ні ку су тык нен ня ЗІ Ла і Scanіa ў Слуц кім 

ра ё не ў бен за во за ада рва ла ка бі ну ра зам з кі-

роў цам, а фу ра вы ле це ла ў кю вет.

ДТЗ ад бы ло ся на аў та да ро зе Р43 ка ля на се ле на га 
пунк та Іва наў скія Ага род ні кі. Кі роў ца ЗІ Ла, 1984 го да 
на ра джэн ня, ехаў у на прам ку Слуц ка. Спра бу ю чы 
здзейс ніць аб гон, ён вы ехаў на па ла су су стрэч на га 
ру ху і су тык нуў ся з ве лі ка гру зам Scanіa. За ру лём 
фу ры зна хо дзіў ся муж чы на 1971 го да на ра джэн ня. 
Абод ва кі роў цы атры ма лі траў мы, уда ры і бы лі шпі та-
лі за ва ныя. Муж чы ны бы лі цвя ро зыя. Аб ста ві ны ДТЗ 
уста наў лі ва юц ца.

ДАІ на гад вае пра важ насць вы ка нан ня пра ві лаў аб-
го ну, пры трым лі ван ня дыс тан цыі, пра віль най хут ка сці 
ру ху, асаб лі ва ва ўмо вах га ла лё ду і пры не да стат ко-
вай бач нас ці.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.
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У Ма гі лёў скай га рад-

ской баль ні цы хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі 

ад бы ло ся ўра чыс тае ад-

крыц цё но ва га кор пу са 

маг ніт на-рэ за нанс най 

та маг ра фіі.

У трох па вяр хо вай пры бу-
до ве да ля чэб на-ды яг нас тыч-
на га кор пу са баль ні цы, дзе 
ўста ноў ле ны су час ны апа рат 
МРТ, раз мяс ці лі ся так са ма 
ад мі ніст ра цыя, бух гал тэ рыя 
і ін шыя служ бы. На бу даў ніц-
тва аб' ек та бы ло вы дат ка ва-
на ка ля 2 міль ё наў руб лёў. 
На быц цё 18-тон на га та мог-
ра фа абы шло ся Мі ніс тэр ству 
ахо вы зда роўя ў 540 ты сяч 
еў ра. Гэ ты апа рат больш дас-
ка на лы і да зва ляе з най боль-
шай дак лад нас цю вы зна чыць 
за хвор ван ні на ран ніх ста ды ях 
іх раз віц ця.

— Маг ніт на-рэ за нанс ная і 
кам п'ю тар ная та маг ра фія — 
гэ та тое, на што ро біц ца 
стаў ка ў ды яг нос ты цы дзе ля 

свое ча со ва га ака зан ня ме-
ды цын скай да па мо гі. У кра і-
не пры ня ты курс на сці ран не 
ме жаў па між рэ гі я наль ны мі, 
між аб лас ны мі, між ра ён ны мі 
ме ду ста но ва мі і ства рэн не 
рэ гі я наль ных ме ды цын скіх 
цэнт раў. Ча ла век па ві нен 
атры маць да па мо гу па мес-
цы свай го жы хар ства, — 
пад крэс ліў у сва ёй пра мо ве 
пад час ад крыц ця мі ністр 

ахо вы зда роўя Ва ле рый 

МА ЛА ШКА.

Гу бер на тар воб лас ці 

Ула дзі мір ДА МА НЕЎ СКі ад-
зна чыў, што ў кра і не шмат 
ча го ро біц ца для ўма ца ван ня 
ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы 
ўста ноў ахо вы 
зда роўя. Ле тась 
у Ма гі лё ве бы-
лі ўве дзе ны ў 
строй хі рур гіч ны 

кор пус і цы та ла гіч ная ла ба ра-
то рыя ў аб лас ным ан ка дыс-
пан се ры, а так са ма ла ба ра то-
рыя да сле да ван няў хар чо вых 
пра дук таў на ба зе аб лас но га 
цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 
гра мад ска га зда роўя.

Ад крыц цё но ва га кор пу са 
га рад ской баль ні цы так са ма 
не кан чат ко вы этап у рэ кан-
струк цыі ўста но вы. На чар-
зе — за вяр шэн не ка пі таль-
на га ра мон ту ра дзіль на га 
до ма, ма дэр ні за цыя ін шых 
кар пу соў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

З кож ным го дам зі ма ў на шай 

кра і не пры хо дзіць усё паз ней 

і паз ней. Згод на з на род ным па-

вер' ем, снеж нае по кры ва ста біль-

на ўтво рыц ца ўжо праз 40 дзён 

пас ля та го, як вы пад зе пер шы 

снег. Апош нім ча сам ён вы па дае 

ў ся рэ дзі не і кан цы снеж ня.

Тро хі ха лад ней
Па сло вах сі ноп ты каў, ня гле дзя чы на 

клі ма тыч ныя асаб лі вас ці пла не ты, якія 
змя ня юц ца з ця гам ча су, бу ду чая зі ма ў 
Бе ла ру сі мо жа ака зац ца больш су ро вай, 
чым год на зад. Пер шыя яе пра явы да лі 
ся бе ад чуць яшчэ ў ся рэ дзі не ліс та па да. 
Пры чы на — уз дзе ян не арк тыч ных мас і 
зні жэн не со неч най ак тыў нас ці.

А та му мож на з упэў не нас цю ска заць, 
што лі та раль на з пер шых дзён зі мы ў 
кра і не ўста лю ец ца ма роз нае на двор'е. 
Вя до ма, зра біць больш дак лад ны пра-
гноз за раз прос та не маг чы ма, з-за пе-
ра мен нас ці на ша га клі ма ту — заў сё ды 
ёсць ве ра год насць та го, што ў апош ні 
мо мант на двор'е пры ня се ней кі не ча-
ка ны сюр прыз. На прык лад, на пар та-
ле Gіsmеtео з 4 да 6 снеж ня нас ча кае 
іс тот нае па цяп лен не, ка лі на ват уна чы 
абя ца юць плю са вую тэм пе ра ту ру.

Пер шы ме сяц зі мы сё ле та бу дзе ўме-
ра на ма роз ны, ся рэд няя ж тэм пе ра ту ра 
па вет ра не абя цае панізіцца ні жэй за 
мі нус 15 — мі нус 18 гра ду саў па Цэль сіі. 
Асноў ныя ма ра зы ў снеж ні прый дуц ца на 
ся рэ дзі ну ме ся ца, ка лі з 14 да 17 снеж ня 
спе цы я ліс ты прад каз ва юць умераныя 
(да мі нус 17 гра ду саў) ма ра зы. У пер шую 
па ло ву ме ся ца вя лі кай коль кас ці апад-
каў не прад ба чыц ца. Блі жэй да но ва га 
го да па він на зноў злёг ку па цяп лець, а 
коль касць апад каў па вя лі чыц ца, га лоў-
ным чы нам у вы гля дзе мок ра га сне гу.

Не заў сё ды ў нор ме
Тэм пе ра тур ная нор ма снеж ня скла дае 

мі нус 3,3 гра ду са. Але апош нім ча сам пер-
шы ме сяц зі мы быў знач на цяп лей шы (ад 
мі нус 1 да мі нус 2 гра ду саў). У снеж ні ў 
кра і не вы па дае 45 мм апад каў. Сне га па ды 
чар гу юц ца з лёг кі мі даж джа мі. У ме сяц 
фік су ец ца два даждж лі выя і два со неч ныя 
дні. Снег уво гу ле ідзе 13 дзён.

Віль гот насць вель мі вы со кая — 90 %. 
Так са ма зі мой воб лач на: мак сі маль ная 
коль касць па хмур ных дзён пры па дае на 
пе ры яд з ліс та па да да сту дзе ня (80—
85 %). Мінск, та кім чы нам, атрым лі вае 
ўся го 1,7 со неч най га дзі ны ў су ткі. Мі-

ні маль ныя па каз чы кі ў свет ла во га дня: 
у пер шы зі мо вы ме сяц ён доў жыц ца 
7,5 га дзі ны.

Пры кме ты ў да па мо гу
Вя до ма ж, рас ка заць з упэў не нас цю, 

якое ме на ві та ака жац ца на двор'е праз 
та кі пра цяг лы пра ме жак ча су прак тыч на 
не маг чы ма, а та му да во дзіц ца звяр тац ца 
па да па мо гу да мі ну лых га доў. Па сло вах 
сі ноп ты каў, не трэ ба ча каць ад ха лод-
най па ры го да не ча ка ных сюр пры заў — 
на двор'е бу дзе ста біль ным для рэ гі ё на: 
уме ра ная коль касць апад каў, ад сут насць 
моц ных за ма раз каў і рэз кіх ад ліг. Зра зу-
ме ла, што пер шае сур' ёз нае па ха ла дан не 
на сту піць пас ля сы ро га і зол ка га ліс та-
па да. Сне гу ў гэ ты пе ры яд прак тыч на не 
бу дзе, а той, што ўсё ж такі вы пад зе, ад-
ра зу ж рас та не. Фак тыч на бу ду чая зі ма 
на тэ ры то рыі кра і ны на сту піць у мо мант 
свай го ка лян дар на га стар ту.

Пра ве рыць дак лад насць звес так аб 
тым, якой ме на ві та абя ца е быць бу ду-
чая зі ма, мож на з да па мо гай ня хіт ра га 
спо са бу — вы ка рыс тоў ваць пры кме ты 
на шых прод каў:

«Ка лі ўзім ку па чы на ец ца на валь ні ца, 
бу дуць лю тыя ма ра зы, а ка лі яшчэ і су-
пра ва джа ец ца ма лан ка мі, то не па збег-
нуць страш най бу ры. Чым больш жа лу-
доў у ле се, тым даў жэй бу дуць цяг нуц ца 
ха ла ды. Ка лі пер шы снег лёг на яшчэ не 
аб сы па нае з дрэў ліс це, зі ма бу дзе су-
ро вая. Ка лі каст рыч нік вы даў ся цёп лы, 
та кую прад вя шча юць і зі му. Ка лі ра ні цай 
хо рам спя ва юць сі ні цы, уна чы бу дзе ма-
роз. Ран кам на кус тах і дрэ вах пух на ты 
іней — дзень бу дзе со неч ны і цёп лы».

Свя та са сне гам
Пры ма ю чы пад ува гу доў га тэр мі но вы 

пра гноз на двор'я, мы ча ка ем у кан цы 
снеж ня тэм пе ра ту ру па вет ра, якая бу дзе 
тры мац ца на не каль кі гра ду саў ні жэй за 
нуль. Згод на з па пя рэд нім пра гно зам 
на двор'я на ме сяц, апуб лі ка ва ным на 
пар та ле Gіsmеtео, Но вы год бе ла ру сы 
су стрэ нуць са сне гам. Праў да, у Брэсц-
кай воб лас ці хут чэй за ўсё — з мок рым. 
Ка лі ў Мін ску ў ноч на 31 снеж ня абя ца-
юць ад мі нус 3 да мі нус 5 гра ду саў, то 
ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра ў Брэс це 
скла дзе ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў.

На 3—7 гра ду саў ні жэй за нор му
Ка рот ка ча со вы снег, га ла лё дзі ца і 

да 16 ма ро зу ча ка ец ца ў на шай кра і не 

на вы хад ныя, па ве да мі лі 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.

А ўся му ві ной скан ды наў скі ан ты-
цык лон, які пры нёс да нас ана маль-
ныя ха ла ды. Сён ня тэ ры то рыя кра і ны 
бу дзе зна хо дзіц ца на за ход няй пе ры-
фе рыі ха лод на га ан ты цык ло ну. Ча-
ка ец ца воб лач на з пра яс нен ня мі. Без 
апад каў. На асоб ных участ ках да рог 
га ла лё дзі ца. Ве цер паў днё вы, паўд нё-
ва-ўсход ні, уме ра ны, па за ха дзе кра і ны 
па ры віс ты. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ў ся рэ дзі не дня ад мі нус 2 да 
мі нус 8 гра ду саў. Ат мас фер ны ціск бу-
дзе па даць.

Ан ты цык лон сы хо дзіць на Па вол-
жа, і ў на ступ ныя вы хад ныя дні тэ ры-
то рыя кра і ны апы нец ца пад уплы вам 
фран таль на га раз дзе лу, які змя шча-
ец ца з Укра і ны. У су бо ту ўна чы па паў-
днё вым ус хо дзе, удзень у асноў ным у 
цэнт раль ных і ўсход ніх ра ё нах кра і ны 
прой дзе ка рот ка ча со вы 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 ўна чы ў 
асноў ным скла дзе ад мі нус 7 да мі нус 
14 гра ду саў, пры пра яс нен нях па ні зіц-
ца да 16 ма ро зу. Удзень бу дзе 3—9 
гра ду саў ні жэй за нуль.

У ня дзе лю пе ра важ на па ўсход няй 
част цы кра і ны прой дзе ка рот ка ча со вы 
снег. На асоб ных участ ках да рог ча-
ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе 6—11 ма ро зу, па 
за ха дзе пры пра яс нен нях — да мі нус 
13 гра ду саў. Удзень бу дзе ад ну ля да 
мі нус 7 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-
чын ных сі ноп ты каў, на на ступ ным тыд ні 
на двор'е бу дуць вы зна чаць ат мас фер-
ныя фран ты і цёп лая па вет ра ная ма са 
ат лан тыч на га па хо джан ня. Па цяп лее, 
а апад кі бу дуць вы па даць у вы гля дзе 
мок ра га сне гу і даж джу. У па ня дзе лак 
уна чы ў асоб ных ра ё нах прой дзе ка рот-
ка ча со вы снег. Ра ні цай і днём пе ра важ-
на па за ход няй част цы кра і ны прой дуць 
апад кі (мок ры снег, дождж), мес ца мі 
маг чы мы ту ман і га ла лёд. На асоб ных 
участ ках да рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
1—8 ма ро зу, па ўсхо дзе пры пра яс нен-
нях — мі нус 9—12 гра ду саў. Удзень бу-
дзе ад плюс 3 гра ду саў па за ха дзе да 
мі нус 6 гра ду саў па ўсхо дзе кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'еНа двор'е

СНЕ ЖАНЬ, ХА ЛОД НЫ І СЫ РЫ
АЛЕ НО ВЫ ГОД БЕ ЛА РУ СЫ СУ СТРЭ НУЦЬ СА СНЕ ГАМ

ДА СТУП НАЯ МЕ ДЫ ЦЫ НА
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