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• ААТ «Бе ла русь ка лій» 

у 2018 го дзе вы пус ці ла 

рэ корд ны аб' ём угна ен-

няў — больш за 12 міль ё -

наў тон.

• У Бе ла ру сі рас пра ца-

ва лі глю ко метр з маў лен-

чым су пра ва джэн нем пра-

цэ ду ры вы мя рэн ня ўзроў ню 

глю ко зы ў кры ві.

• Брэсц кі аў то бус ны 

парк з 9 сту дзе ня ад кры-

вае но вы рэ гу ляр ны між-

на род ны марш рут Брэст — 

Бе ла сток — Брэст.

• Дзяр жаў та інс пек цыя 

рэ ка мен дуе кі роў цам за-

га дзя пра ве рыць тэх ніч ны 

стан ма шы ны, асаб лі ва гэ та 

да ты чыц ца ўла даль ні каў ды-

зель на га аў та транс пар ту.

КОРАТКА

Ігар КАР ПЕН КА, 

мі ністр аду ка цыі:

«Мы не па мы лі лі ся, 
ад мо віў шы ся ад ад бо ру 
школь ні каў у пя тыя 
кла сы гім на зій па вы ні ках 
эк за ме наў. Хто сён ня 
га во рыць, што трэ ба 
вы бу да ваць сіс тэ му ад бо ру 
больш ма ты ва ва ных, 
больш та ле на ві тых 
дзя цей і для гэ та га адзі ны 
спо саб — эк за мен, кры віць 
ду шой. Сён ня лю бы 
доб ры пе да гог ба чыць 
дзя цей, на коль кі ву чань 
пра яў ляе ся бе, на коль кі 
мае ця гу да та го ці ін ша га 
прад ме та. Атэс та цыя — 
толь кі ня знач ная част ка, 
якая ў пэў най сту пе ні 
па каз вае ней кі вы нік. 
У сіс тэ ме агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі вар та 
ства рыць сіс тэ му роў ных 
маг чы мас цяў для ўсіх 
дзя цей, на ву чэн цаў 
і ў ма ла кам плект най 
сель скай шко ле, і ў лі цэ ях 
і гім на зі ях Мін ска».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЯК ЗАСЦЕРАГЧЫСЯ 
АД ДЭПРЭСІІ?

СНЕГ —
КРУГЛЫ 
ГОД

Пер ша га сту дзе ня 2019 го да ўжо на-

зва лі сім ва ліч ным па чат кам ты ся-

ча год дзя Брэс та. Бо 1019 год, які лі-

чыц ца го дам за сна ван ня ста ра жыт-

на га Бе рас ця, да во лі ўмоў ная да та, 

не ка жу чы ўжо пра ме сяц і дзень. 

Та му ўяў ля ец ца ла гіч ным і зра зу-

ме лым па чы наць свят ка ваць ты ся-

ча га до вы юбі лей го ра да ўжо за раз. 

Што і ро біць пра грэ сіў ная му зыч ная 

брэсц кая гра мад скасць ра зам з усі-

мі пры хіль ні ка мі кла січ най му зы кі 

па чы на ю чы з 9 сту дзе ня. Ме на ві та 

ў гэ ты дзень ад кры ва ец ца між на-

род ны фес ты валь «Сту дзень скія му-

зыч ныя ве ча ры», ХХХІ па лі ку.

На гэ ты раз у Брэст пры е дзе больш за 

200 му зы кан таў і вы ка наў цаў з дзе ся ці кра ін 

све ту. І што ці ка ва, боль шасць з іх ста нуць 

удзель ні ка мі «Ве ча роў» упер шы ню. Та му 

фэст атры маў ся вель мі но вым — так яго 

сут насць вы зна чы ла ня змен ны ар га ні за тар, 

за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, га на ро вы гра ма дзя нін Брэс та 

Лі лія БА ТЫ РА ВА. Але «но вы» ў да дзе ным 

кан тэкс це не азна чае, што яго ўдзель ні кі — 

ма ла вя до мыя па чат коў цы. Мно гія з іх ужо 

лі чац ца су свет ны мі зна ка мі тас ця мі. На прык-

лад, скры пач ка Ган на Са ўкі на вы сту па ла 

ледзь не з усі мі зна ка вы мі ар кест ра мі све ту. 

Ды і ін шыя му зы кан ты за яві лі аб са бе на 

са мых леп шых сцэ нах роз ных 

кан ты нен таў.

За пра шаль ны бі летЗа пра шаль ны бі лет

Са ліс ты Lа Skаlа і пля мен нік Фрэн ка Сі нат ры
«Сту дзень скія му зыч ныя ве ча ры» ад кры ва юць пра гра му ме ра пры ем стваў па свят ка ван ні ты ся ча год дзя Брэс та
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XV Ка ляд ны між на род ны тур нір ама та раў ха кея на прыз Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі за вяр шыў ся. А гэ та зна чыць, што мож на ўжо 

він ша ваць пе ра мож цаў: трэ цяе мес ца за ня ла Фін лян дыя, дру-

гое — Ра сія, пер шае — ка ман да кі раў ні ка на шай дзяр жа вы.

Бе ла ру сы ў фі на ле ад кры лі лік лі та раль на на пер шай хві лі не, за біў-

шы дзве шай бы з роз ні цай у 20 се кун даў. Так ка ман да ўпэў не на па ча ла 

бой за пер шае мес ца. У вы ні ку ўжо да пер ша га пе ра пын ку лік скла даў 

3:0. У дру гім пе ры я дзе бе ла ру сы пра цяг ну лі ата ку і за бі лі яшчэ адзін 

гол. Пас ля ча го ра сі я не пе рай шлі да больш ак тыў най гуль ні і ад пра ві лі 

дзве шай бы за пар у на шы ва ро ты. Да лей ба раць ба іш ла на роў ных, 

але бе ла ру сы па спе лі яшчэ да кан ца дру го га пе ры я ду за кі нуць ра сі я -

нам дзве шай бы ў ад каз. А на апош няй хві лі не гол за біў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. У трэ цім пе ры я дзе ка ман ды так са ма аб мя ня лі ся не каль кі мі 

шай ба мі — у вы ні ку ка ман да Прэ зі дэн та пе ра маг ла з лі кам 8:5.

Дзміт рый Го га леў, на па да ючы ка ман ды Ра сіі, так пра ка мен ці ра-

ваў гуль ню: «Кры ху па ча так мат ча пра спа лі і ад ра зу атры ма лі два 

га лы. По тым вы ру лі лі, але ўсё роў на цяж ка ва та. Бе ла русь вель мі 

моц ная». Ён ка жа, што пры яз джае на тур нір ужо трэ ці-чац вёр ты раз 

і ўпер шы ню ад зна чае та кі вы со кі ўзро вень. «Па мен шай ме ры, тое, 

што мы гу ля лі з фі на мі, сла ва ка мі, швей цар ца мі — усе тры гуль ні 

бы лі цяж кі мі, то-бок не рас слаб ля лі ся ні на се кун ду», —

пад крэс ліў на па да ючы.

У свя точ ную ка ляд ную ра ні цу 

тра ды цый на кі раў нік дзяр жа-

вы да лу ча ец ца да вер ні каў, 

якія свят ку юць Рас тво Хрыс-

то ва па юлі ян скім ка лен да-

ры. Гэ тым ра зам Прэ зі дэнт 

прый шоў у храм-пом нік у го-

нар Усіх Свя тых, чын Вя лі ка га

асвя чэн ня яко га ад быў ся 

14 каст рыч ні ка 2018 го да. Кі раў-

 ні ка дзяр жа вы ві та лі Міт ра па-

літ Мін скі і За слаў скі Па вел, 

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе-

ла ру сі, на ста я цель пры хо да 

Усіх Свя тых про та і е рэй Фё-

дар Поў ны, упаў на ва жа ны па 

спра вах рэ лі гій і на цы я наль-

нас цяў Ле а нід Гу ля ка і ста ліч-

ны мэр Ана толь Сі вак.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што свя-

та Рас тва для на ша га на ро да — 

больш чым хрыс ці ян ская тра-

 ды цыя. Яно аб' яд ноў вае лю дзей 

не за леж на ад сту пе ні ду хоў нас ці і 

сі лы ве ры. За кра нае ў сэр цах глы-

бін ныя па чуц ці — жа дан не лю біць,

да ра ваць, жыць 

у мі ры і зго дзе.

БОЛЬШ ЧЫМ ТРА ДЫ ЦЫЯ
Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў на Рас тво храм-пом нік у го нар Усіх Свя тых

ПЕ РА МАГ ЛІ 12-ы РАЗ

Пра фе сар Ан то ніа АМЕН ДУ НІ.
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