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Аляксандр Лукашэнка наведаў на Раство храм-помнік у гонар Усіх Святых
У святочную калядную раніцу
традыцыйна кіраўнік дзяржавы далучаецца да вернікаў,
якія святкуюць Раство Хрыстова па юліянскім календары. Гэтым разам Прэзідэнт
прыйшоў у храм-помнік у гонар Усіх Святых, чын Вялікага
асвя чэн ня яко га ад быў ся
14 кастрычніка 2018 года. Кіраўніка дзяржавы віталі Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел,
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі, настаяцель прыхода
Усіх Святых протаіерэй Фёдар Поўны, упаўнаважаны па
справах рэлігій і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка і сталічны мэр Анатоль Сівак.

Ігар КАРПЕНКА,
міністр адукацыі:

КОРАТКА
• ААТ «Беларуськалій»
у 2018 годзе выпусціла
рэкордны аб'ём угнаенняў — больш за 12 мільёнаў тон.

• У Беларусі распрацавалі глюкометр з маўленчым суправаджэннем працэдуры вымярэння ўзроўню
глюкозы ў крыві.

• Брэсцкі аўтобусны
парк з 9 студзеня адкрывае новы рэгулярны міжнародны маршрут Брэст —
Беласток — Брэст.
•

Дзяржаў таінспекцыя
рэкамендуе кіроўцам загадзя праверыць тэхнічны
стан машыны, асабліва гэта
датычыцца ўладальнікаў дызельнага аўтатранспарту.
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Прэзідэнт падкрэсліў, што свята Раства для нашага народа —
больш чым хрыс ці ян ская традыцыя. Яно аб'ядноўвае людзей
незалежна ад ступені духоўнасці і
сілы веры. Закранае ў сэрцах глыбінныя пачуцці — жаданне любіць,
да ра ваць, жыць
у міры і згодзе.
Фота БелТА.
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ПЕРАМАГЛІ 12-ы РАЗ
XV Калядны міжнародны турнір аматараў хакея на прыз Прэзідэнта Беларусі завяршыўся. А гэта значыць, што можна ўжо
віншаваць пераможцаў: трэцяе месца заняла Фінляндыя, другое — Расія, першае — каманда кіраўніка нашай дзяржавы.
Беларусы ў фінале адкрылі лік літаральна на першай хвіліне, забіўшы дзве шайбы з розніцай у 20 секундаў. Так каманда ўпэўнена пачала
бой за першае месца. У выніку ўжо да першага перапынку лік складаў
3:0. У другім перыядзе беларусы працягнулі атаку і забілі яшчэ адзін
гол. Пасля чаго расіяне перайшлі да больш актыўнай гульні і адправілі
дзве шайбы запар у нашы вароты. Далей барацьба ішла на роўных,
але беларусы паспелі яшчэ да канца другога перыяду закінуць расіянам дзве шайбы ў адказ. А на апошняй хвіліне гол забіў Аляксандр
Лукашэнка. У трэцім перыядзе каманды таксама абмяняліся некалькімі
шайбамі — у выніку каманда Прэзідэнта перамагла з лікам 8:5.
Дзмітрый Гогалеў, нападаючы каманды Расіі, так пракаменціраваў гульню: «Крыху пачатак матча праспалі і адразу атрымалі два
галы. Потым вырулілі, але ўсё роўна цяжкавата. Беларусь вельмі
моцная». Ён кажа, што прыязджае на турнір ужо трэці-чацвёрты раз
і ўпершыню адзначае такі высокі ўзровень. «Па меншай меры, тое,
што мы гулялі з фінамі, славакамі, швейцарцамі — усе тры гульні
былі цяжкімі, то-бок не расслабляліся ні на секунду», —
падкрэсліў нападаючы.
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Фота БелТА.

Запрашальны білет

Салісты Lа Skаlа і пляменнік Фрэнка Сінатры
«Студзеньскія музычныя вечары» адкрываюць праграму мерапрыемстваў па святкаванні тысячагоддзя Брэста
Першага студзеня 2019 года ўжо назвалі сімвалічным пачаткам тысячагоддзя Брэста. Бо 1019 год, які лічыцца годам заснавання старажытнага Берасця, даволі ўмоўная дата,
не кажучы ўжо пра месяц і дзень.
Таму ўяўляецца лагічным і зразумелым пачынаць святкаваць тысячагадовы юбілей горада ўжо зараз.
Што і робіць прагрэсіўная музычная
брэсцкая грамадскасць разам з усімі прыхільнікамі класічнай музыкі
пачынаючы з 9 студзеня. Менавіта
ў гэты дзень адкрываецца міжнародны фестываль «Студзеньскія музычныя вечары», ХХХІ па ліку.

Фота Аляксандра ШУЛЬГАЧА.

«Мы не памыліліся,
адмовіўшыся ад адбору
школьнікаў у пятыя
класы гімназій па выніках
экзаменаў. Хто сёння
гаворыць, што трэба
выбудаваць сістэму адбору
больш матываваных,
больш таленавітых
дзяцей і для гэтага адзіны
спосаб — экзамен, крывіць
душой. Сёння любы
добры педагог бачыць
дзяцей, наколькі вучань
праяўляе сябе, наколькі
мае цягу да таго ці іншага
прадмета. Атэстацыя —
толькі нязначная частка,
якая ў пэўнай ступені
паказвае нейкі вынік.
У сістэме агульнай
сярэдняй адукацыі варта
стварыць сістэму роўных
магчымасцяў для ўсіх
дзяцей, навучэнцаў
і ў малакамплектнай
сельскай школе, і ў ліцэях
і гімназіях Мінска».

Прафесар Антоніа АМЕНДУНІ.

На гэты раз у Брэст прыедзе больш за
200 музыкантаў і выканаўцаў з дзесяці краін
свету. І што цікава, большасць з іх стануць
удзельнікамі «Вечароў» упершыню. Таму
фэст атрымаўся вельмі новым — так яго
сутнасць вызначыла нязменны арганізатар,
заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі
Беларусь, ганаровы грамадзянін Брэста
Лілія БАТЫРАВА. Але «новы» ў дадзеным
кантэксце не азначае, што яго ўдзельнікі —
малавядомыя пачаткоўцы. Многія з іх ужо
лічацца сусветнымі знакамітасцямі. Напрыклад, скрыпачка Ганна Саўкіна выступала
ледзь не з усімі знакавымі аркестрамі свету.
Ды і іншыя музыканты заявілі аб сабе на
самых лепшых сцэнах розных
кантынентаў.
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