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«АД ДАЦЬ ШВАР ТО ВЫ!»
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» вый шлi ў рэйд 
ра зам з вод ны мi ра таў нi ка мi

Та ва рыст ва ра та ван ня на во дах мае доў-
гую i вель мi ня прос тую гiс то рыю. Ад лiк 
яе вя дзец ца з 1872 го да, ка лi па iнi цы я-
ты ве ма ра коў з Кранш та та быў ство ра-
ны пер шы пра воб раз ар га нi за цыi. Яна 
пе ра жы ла дзве рэ ва лю цыi, не каль кi 
вой наў, рас фар мi ра ван не i эка на мiч ны 
ка та клiзм па чат ку 1990-х. За раз жа бе-
ла рус кае та ва рыст ва скла да ец ца з 66 
вы ра та валь ных стан цый i 89 па стоў. 
Пра цу юць у iм паў та ры ты ся чы пра фе-
сi я на лаў ра та валь най спра вы. У ме жах 
ста лi цы бе ла-бла кiт ны сцяг та ва рыст ва 
ра та ван ня на во дах лу нае ў трох мес цах. 
Яны раз ме шча ны на Кам са моль скiм во-

зе ры i двух ва да схо вi шчах — Драз дах i 
Цнян скiм. У Цнян ку з iх i за вi та лi ка рэс-
пан дэн ты «Звяз ды».

Вы ра та валь ная стан цыя Цнян ская знеш не 
зу сiм не пры кмет ная. Сi нi ва гон чык сха ваў ся 
за ста ры мi рас кi дзiс ты мi дрэ ва мi. Тое, што 
тут ня суць вах ту ра таў нi кi, хут чэй пад ка жуць 
пры чал i два ка та ры.

— Пе ры метр Цнян ска га ва да схо вi шча да-
ся гае аж но адзi нац ца цi кi ла мет раў! А пля жаў 
на iм толь кi два кi ла мет ры. I на ша за да ча 
— каб усе лю дзi, якiя прый шлi ад па чы ваць, 
вяр ну лi ся да ха ты, — га во рыць на чаль нiк 
стан цыi Ге ор гiй Жаб роў скi. — Гэ та толь кi ў 

кi на стуж ках ча ла век, 
то ну чы, кры чыць, клi-
ча на да па мо гу. У рэ-
аль нас цi ж усё на ад ва-
рот. Ча ла век, якi то не, 
па во дзiць ся бе вель мi 
цi ха. Каб удых нуць па-
вет ра, у яго з-за не спа-
дзя ва нас цi ёсць толь кi 
до лi се кун ды. З гэ тай 
пры чы ны крык нуць ён 
прос та не па спее: ва да 
тра пiць у лёг кiя. З гэ та-
га мо ман ту лi чыль нiк 
за пу шча ны: каб вы-
жыць, у не ба ра кi ёсць 
толь кi лi ча-
ныя хвi лi ны.
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Ана толь РУ БI НАЎ, стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль-
на га схо ду:

«Ро ля мяс цо вых Са ве таў дэ пу-
та таў у са цы яль на-эка на мiч ным 
раз вiц цi рэ гi ё наў вя лi кая, але яе не-
аб ход на ўма цоў ваць. Нам трэ ба 
яшчэ раз звяр нуць ува гу на ор га ны 
мяс цо ва га са ма кi ра ван ня, ак ты-
вi за ваць iх дзей насць, та му што 
ме на вi та яны блi жэй за ўсё да лю-
дзей i ад ра бо ты, якую яны пра во-
д зяць, на пра мую за ле жаць якасць 
i ўмо вы жыц ця на сель нiц тва».

Дзе сяць вуч няў у кла се — гэ та мно га цi 
ма ла? А ка лi ў кла се на ву ча юц ца ўся го два 
—тры цi пяць дзя цей? I коль кi ўво гу ле вуч няў 
па вiн на быць у 10-х i 11-х кла сах, каб стар шую 
сту пень шко лы мож на бы ло за ха ваць? Ад-
на знач на га ад ка зу на гэ тыя пы тан нi не мо жа 
быць, бо ў кож на га за цi каў ле на га бо ку — свая 
праў да. Для баць коў школь нi каў не вя лi кая 
на паў няль насць кла са — гэ та, хут чэй, вя лi кi 
плюс, бо, ка лi ўсе дзе цi ў пе да го га на вi да-
во ку, мож на спа дзя вац ца на iн ды вi ду аль ны 
па ды ход. Да та го ж у ма ла кам плект най шко ле 
звы чай на па нуе амаль ся мей ная ат мас фе ра. I 
за пад воз дзя цей у су сед нюю вёс ку не трэ ба 
хва ля вац ца...

Ёсць клас, ёсць вуч нi — ёсць на груз ка ў 
школь на га пе да го га. А ка лi клас рас фар мi роў-
ва ец ца, а шко ла за кры ва ец ца, на стаў нi кi трап-
ля юць пад ска ра чэн не. Мiж iн шым, вы ра шаць 
пы тан не з пра ца ўлад ка ван нем пе да го гаў лiк вi-
да ва ных школ ста но вiц ца ўсё больш праб ле-
ма тыч на. На 1 ве рас ня 2012 го да ў кра i не бы лi 
за кры ты i рэ ар га нi за ва ны 202 уста но вы аду-
ка цыi. Да но ва га на ву чаль на га го да пла ну ец ца 
за крыць яшчэ 109 школ i 121 рэ ар га нi за ваць 
са змя нен нем iх ста ту су.

З iн ша га бо ку, ёсць мер ка ван не, што з пунк-
ту гле джан ня эка на мiч най эфек тыў нас цi сiс тэ-
ма аду ка цыi не вы трым лi вае нi я кай кры ты кi. 
Коль касць за ня тых у сiс тэ ме аду ка цыi трэ ба 
змян шаць, а на паў няль насць кла саў — па вя-
лiч ваць. Пра тое, на коль кi ўсё ж та кi пра вiль на 
кi ра вац ца эка на мiч най эфек тыў нас цю, ка лi 
раз мо ва iдзе пра iн та рэ сы дзя цей, мы гу та-
рым з мi нiст рам аду ка цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Сяр ге ем МАС КЕ ВI ЧАМ.

— Сяр гей Аляк санд ра вiч, но выя па ды хо-
ды, пра па на ва ныя Мi нiс тэр ствам аду ка цыi па 
змя нен нi на паў няль нас цi кла саў у бок па ве-
лi чэн ня коль кас цi дзя цей, вы клi ка лi за кла по-
ча насць як у ад мi нiст ра цыi ўста ноў аду ка цыi, 
праф са юз ных ар га нi за цый, так i ў пе да го гаў i 
баць коў скай гра мад скас цi...

— Пры вя ду толь кi не каль кi фак таў для роз-
ду му. У са вец кiя ча сы на ад на го на стаў нi ка пры-
па да ла 10 вуч няў, а ў нас сён ня на ад на го на-
стаў нi ка пры па дае 8,4 вуч ня. Для па раў на ння: 
у Лiт ве — 12 вуч няў, а ў Гер ма нii — 14! Ча му, 
ка лi змян ша ец ца коль касць на ву чэн цаў i сту-
дэн таў, коль касць пе да го гаў у кра i не па вiн на 
за ста вац ца ра ней шай? Ёсць вя лi кi рэ зерв для 

па ве лi чэн ня на паў няль нас цi кла саў у га рад скiх 
шко лах. . У мi ну лым на ву чаль ным го дзе ў Бе ла-
ру сi на лiч ва ла ся 200 уста ноў з коль кас цю менш 
чым 25 на ву чэн цаў i бы лi ад кры ты 392 кла сы (!) 
з ад ным на ву чэн цам. Якая, ска жы це, у гэ тым 
бы ла па трэ ба? Мяс цо вы мi ор га на мi ўла ды пра-
во дзiц ца ра бо та па ап ты мi за цыi сет кi ўста ноў 
аду ка цыi, але ў той жа час су ад но сi ны коль кас цi 
на стаў нi каў да коль кас цi на ву чэн цаў прак тыч на 
не змя ня юц ца.

У ся рэд нiм утры ман не ад на го вуч ня ў шко ле 
абы хо дзiц ца дзяр жа ве ў 11 мiль ё наў руб лёў. Але 
ў нас ёсць шко лы, дзе вы дат кi на вуч ня да ся га-
юць i 60, i 80 мiль ё наў руб лёў. Гэ та «за ла тыя 
дзе цi», у пра мым сэн се сло ва... У Брэсц кай воб-
лас цi, на прык лад, не за леж на ад та го, коль кi ў 
кла се на ву чэн цаў, вы дат кi мяс цо ва га бюд жэ ту 
на адзiн кла са-кам плект скла да юць у 2013 го дзе 
220 мiль ё наў руб лёў. I ка лi ў кла се ўся го адзiн цi 
не каль кi вуч няў — гэ та яшчэ не зу сiм га ран туе, 
што дзе цi да сяг нуць у ву чо бе асаб лi вых пос пе-
хаў. Та му што, па-пер шае, вы нi ко васць на ву чан ня 
за ле жыць ад пра фе сiй на га ўзроў ню як кож на га 
кан крэт на га пе да го га, так i ўво гу ле пе да га гiч на га 
ка лек ты ву, i, як бы гэ та пра за iч на нi гу ча ла, ад 
ма тэ ры яль на-тэх нiч най ба зы шко лы: на яў нас цi 
ад па вед на га ву чэб на га аб ста ля ван ня, маг чы мас-
цi вы ка рыс тоў ваць iн фар ма цый на-ка-
му нi ка тыў ныя рэ сур сы i гэ так да лей. 

Сяр гей МАС КЕ ВIЧ:

«ВЫ РА ШАЛЬ НАЕ ЗНА ЧЭН НЕ 
МАЕ НЕ НА ВУ ЧАН НЕ 
Ў ПРЭ СТЫЖ НАЙ ГIМ НА ЗII, 
А АСО БА НА СТАЎ НI КА»
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Ад па вед ны ўказ кi раў нiк дзяр жа вы пад пi саў 
5 лi пе ня, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус-
ка га лi да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма пад пi саў указ аб вы-
зва лен нi Iо сi фа Ро лi ча ад па са ды на мес нi ка кi раў нi ка 
спраў Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь у су вя зi з пе ра-
хо дам на iн шую ра бо ту.

НА ДЗЕЯ КАТ КА ВЕЦ 
НА ЗНА ЧА НА НА МЕС НI КАМ 
КI РАЎ НI КА СПРАЎ 
ПРЭ ЗI ДЭН ТА БЕ ЛА РУ СI

Кож ныя паў га дзі ны дзя жур ная зме на вы хо дзіць на агляд ахоў ных зон.

Вер нi кам Рым ска-ка та лiц кай царк вы
Па ва жа ныя су ай чын нi кi!
Вiн шую вас i шмат лi кiх гас цей Бе ла ру сi з 400-

год дзем пры быц ця цу да твор най iко ны Ма цi Бо-
жай у Будс лаў.

Рым ска-ка та лiц кая царк ва за час iс на ван ня 
на бе ла рус кай зям лi ака за ла знач ны ўплыў на 
ад мет насць куль ту ры i гiс та рыч на га лё су на ша-
га на ро да. Са праўд ным сiм ва лам не па хiс нас цi 
ве ры i ад да на сцi лю дзей тра ды цы ям хрыс цi ян-
ства стаў на цы я наль ны сан кту а рый Ма цi Бо жай 
Будс лаў скай.

Што год у Будс лаў сця ка юц ца дзя сят кi ты-
сяч па лом нi каў, каб на блi зiц ца да свя шчэн най 
за ступ нi цы Бе ла ру сi, атры маць ад Ма цi Бо жай 

ду хоў ную пад трым ку. Яна ня се спрад веч ную 
праў ду даб ра, мi ла сэр нас цi i лю бо вi, да па ма гае 
аб' яд ноў ваць прад стаў нi коў роз ных па ка лен няў, 
мо ладзь i ста лых, бу ду чы ню i мi ну лае, на ва тар-
ства i тра ды цыю, каб уз ба га чаць но вым змес там 
су час насць.

Ура чыс тас цi ў гэ тым бла слаў лё ным мес цы 
на паў ня юць сэр цы го на рам i ра дас цю за на шу 
кра i ну. Ня хай ве лiч i знач насць свя та ад чу ва юць 
но выя па ка лен нi вер нi каў i праз ста год дзi гу чыць 
у Будс ла ве ма лiт ва за Бе ла русь, за яе на род.

Шчы ра зы чу ўсiм вам зда роўя, шчас ця, даб-
ра бы ту i плё ну ва ўсiх спра вах.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

НА БЛI ЗIЦ ЦА ДА СВЯ ШЧЭН НАЙ ЗА СТУП НI ЦЫ

Сён ня спа жы вец кай ка а пе ра-
цы яй ужо за куп ле на 250 тон 
чар ніц, і гэ та знач на менш, 
чым ле тась: вы яві лі ся не-
спры яль ныя ўмо вы на двор'я. 
Ад на двор'я цал кам за ле жаць 
і цэ ны на лі січ кі, якія ця пер 
скла да юць 30—35 ты сяч руб-
лёў за кі ла грам. «Гэ та да во лі 
вы со кая ца на, бо гры боў па-
куль вель мі ма ла», — ад зна-
чы ла на чаль нік упраў лен ня 
на рых то вак Бел ка ап са ю за 
Тац ця на Кір пі чэн ка.
За раз Бел ка ап са юз за куп лі вае 

га род ні ну, асаб лі ва ак тыў на гэ ты 
пра цэс ідзе ў Брэсц кай воб лас ці. 
На сён ня цэ ны на агур кі ў Сто лі не 
скла да юць 4,5 — 5,5 ты сячы руб лёў 
за кі ла грам, на ка пус ту — 2—2,5 
ты ся чы, на та ма ты — ад 8 да 10 
ты сяч руб лёў. Па рэч кі пры ма юць па 
5—6 ты сяч, ма лі ны па 7—8 ты сяч, 
віш ні — ад 5 да 10 ты сяч руб лёў за 
кі ла грам.

Па сло вах Тац ця ны Кір пі чэн кі, 
сё ле та ўжо за клю ча на ка ля 13 ты-
сяч да га во раў на за куп ку 23 ты сяч 
тон сель гас пра дук цыі.

«У гэ тым го дзе мы ар га ні за ва-
лі за куп ку больш за 400 тон цы-
бу лі-сяў ка, ка ля 370 тон на сен най 
буль бы, на сен ня га род нін ных куль-
тур — на су му больш за 10 млрд 
руб лёў», — па ве да мі ла Тац ця на 
Кір пі чэн ка.

Для за ку пак пра дук цыі ў на-
сель ніц тва ста цы я нар на па кра і не 
пра цуе ка ля 600 пры ёма-на рых-
тоў чых пунк таў, у раз гар се зо на 

амаль у кож ным ра ё не ад кры ва юц-
ца яшчэ 3 — 5 да дат ко вых ча со вых 
пунк таў.

Тац ця на Кір пі чэн ка, вы зна ча ю-
чы на пе рад пы тан ні жур на ліс таў, 
за зна чы ла, што раз лік з на сель ніц-
твам пра во дзіц ца ў мо мант зда чы 
пра дук цыі. «За па зы ча нас цяў пе рад 
здат чы ка мі ў нас ня ма», — пад крэс-
лі ла яна.

Акра мя та го, на чаль нік упраў-
лен ня на рых то вак акрэс лі ла пы-
тан не цэ на ўтва рэн ня. Яна рас ка-
за ла, што спа жыў ка а пе ра цыя не 
з'яў ля ец ца ма на па ліс там на рын ку 
на рых то вак, і цэ ны тут дык ту юць 
прад пры ем ствы-пе ра пра цоў шчы кі. 
На асно ве гэ тых цэ наў Бел ка ап са-

юз уста лёў вае за ку пач ныя цэ ны 
для на сель ніц тва.

Сё ле та на клуб ні цы бы лі ўста-
ноў ле ны на ступ ныя цэ ны: для вы-
твор час ці ві на — 2 ты ся чы, для 
кан сер ва ван ня — 3 ты ся чы руб лёў. 
На та вар ныя клуб ні цы ў гэ тым се зо-
не цэ ны маг лі мя няц ца на пра ця гу 
дня ў за леж нас ці ад по пы ту і пра-
па но вы, а так са ма ўмоў на двор'я; у 
ся рэд нім яны скла лі 10—12 ты сяч 
руб лёў за кі ла грам.

Цэ ны на рас лін ную пра дук цыю 
дзі ка рос ла га па хо джан ня фар мі-
ру юц ца не на ўнут ра ным рын ку, 
а на еў ра пей скім, бо ў асноў-
ным яна ідзе на экс парт. У Літ ву, 
Поль шчу, Гер ма нію па стаў ля юц-
ца чар ні цы, ця пе раш ні кошт на 
іх скла дае 12—15 ты сяч руб лёў, 
але гэ тыя ліч бы ад роз ні ва юц ца 
па рэ гі ё нах.

Па апош няй апе ра тыў най ін-
фар ма цыі, Бел ка ап са юз за ку піў 
у на сель ніц тва ка ля 13 ты сяч тон 
га род ні ны, па вя лі чыў шы ліч бу на-
рых то вак у 1,9 ра за ў па раў на нні 
з мі ну лым го дам. У тым лі ку агур-
коў на рых та ва на 3,5 ты ся чы тон, 
та ма таў — 780 тон, ка пус ты — 5,2 
ты ся чы тон (з іх ран няй — 1,6 ты ся-
чы тон). Буль бы сё ле та за ку пі лі 7,8 
ты ся чы тон, гэ та ў 8 ра зоў больш, 
чым у мі ну лым го дзе. Са да ві ны — 5 
ты сяч тон, і гэ та ў 1,5 ра за больш, 
чым ле тась. Уво гу ле за ўсю пе ра лі-
ча ную сель гас пра дук цыю за шэсць 
ме ся цаў на сель ніц тву вы пла ча на 
больш за 600 млрд руб лёў.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

ПА КУЛЬ ЛЯ СЫ НЕ РА ДУ ЮЦЬ 
УРА ДЖА ЕМ...

Ак ту аль наАк ту аль на  ��

У «ЖЫ РОЎ КАХ» З'Я ВIЦ ЦА 
РАС ШЫФ РОЎ КА 
ТЭХ АБ СЛУ ГОЎ ВАН НЯ

Пра гэ та за явiў мi нiстр жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кi Анд рэй ШО РАЦ.

— У жы роў цы, якую вы атрым лi ва е це за раз, вы ба чы-
це рас шыф роў ку кан крэт на па сва ёй ква тэ ры, — ска заў 
Анд рэй Шо рац. — Але мы ўжо ўзгад нi лi фор му жы роў кi 
i раз гля да ем пы тан не аб раз мя шчэн нi ў ёй па ка зан няў 
гру па вых пры бо раў улi ку цяп ла i ва ды кож на га кан крэт-
на га до ма i звес так пра тыя ра бо ты па бя гу чым ра мон це, 
якiя бы лi зроб ле ны ў кан крэт ным до ме, а так са ма iх кошт. 
Гэ тае но ва ўвя дзен не пра ду гледж вае пе ра роб ку вя лi ка га 
комп лек су пра грам на га за бес пя чэн ня. Усе не аб ход ныя 
мо ман ты ад пра цоў ва юц ца, i, ду маю, у блi жэй шы час мы 
на пя рой дзем на но вую фор му. За ста ло ся толь кi прай сцi 
не каль кi бю ра кра тыч ных пра цэ дур.

Свят ла на БУСЬ КО.

СКАР ПІ ЁН З ГВАЗ ДЗІ КОМ
На цы я наль ны банк Бе ла ру сі ўвёў у аба ра чэн не тры 
ся рэб ра ныя па мят ныя ма не ты, па ве дам ляе ўпраў-
лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў га лоў на га 
бан ка кра і ны.

Дзве — «Ша лі. 2013 (Lіbra. 2013)» і «Скар пі ён. 2013 
(Scorpіo. 2013)» се рыі «Зна кі за дыя ка. 2013» — на мі на лам 
20 руб лёў, про бай спла ву 925 з па крыц цём зо ла там про бы 
999,9, ма сай 28,28 гра ма, дыя мет рам 41 мі лі метр. Ма не ты 
ад ча ка не ны на Ма нет ным два ры Поль шчы якас цю «пруф» 
з па за ло тай, ты ра жом да 10000 штук кож ная.

Трэ цяя — «Гваз дзік (Dіanthus)» се рыі «Пры га жосць 
кве так» на мі на лам 10 руб лёў, про бай спла ву 925, ма сай 
14,14 гра ма, дыя мет рам 32 мі лі мет ры. Ад ча ка не на на 
тым жа ма нет ным два ры якас цю «пруф», ты ра жом да 
8000 штук.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

ФРАН ЦЫЯ ТАК СА МА СО ЧЫЦЬ ЗА ГРА МА ДЗЯ НА МI
Як па ве дам ля юць iн фар ма генц твы, ста ла вя до ма, што фран цуз скiя раз вед валь ныя 
служ бы пра слу хоў ва юць тэ ле фон ныя раз мо вы, со чаць за пе ра пiс кай i лю бой iн шай 
ак тыў нас цю сва iх гра ма дзян у се цi ве. 

Па ве дам ля ец ца, што гэ та не аб ход на для бяс пе кi на сель нiц тва — з да па мо гай са чэн ня спец-
служ бам пра сцей вы явiць роз ныя тэ ра рыс тыч ныя ар га нi за цыi. Уся гэ тая сiс тэ ма мо жа па раў-
на цца з аме ры кан скай пра гра май PRISM. Акра мя та го, раз вед ка ад соч вае па то кi iн фар ма цыi 
праз сер ве ры кам па нiй Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo!. Усе гэ тыя звест кi збi ра юц ца 
ў гi ганц кiм су пер-кам п'ю та ры. Iн фар ма цы яй з гэ тай ба зы ка рыс та юц ца след чыя, якiя ка жуць, 
што атры ма лi на вод кi з ней кiх «ана нiм ных кры нiц». Фран цуз скiя афi цый ныя асо бы па куль нi як 
не ка мен та ва лi гэ тую iн фар ма цыю. 

Мiж тым урад кра i ны рэз ка кры ты ка ваў дзе ян нi раз вед валь ных агенц тваў ЗША, якiя, мяр ку-
ю чы па ўцеч цы сак рэт най да ку мен та цыi, шпi ё нi лi за дып ла ма та мi ў прад стаў нiц твах Еў ра са ю за 
ў Ва шынг то не i Нью-Ёр ку. Маш та бы апе ра цыi ста лi вя до мыя дзя ку ю чы вы крыц цю экс-аген та 
ЦРУ Эд вар да Сноў дэ на.

ГО ЛАД НА СТУ ПIЦЬ У 2050 ГО ДЗЕ
Па вод ле да сле да ван няў на ву коў цаў, ужо у 2050 го-
дзе на сель нiц тва Зям лi да сяг не па каз чы ка ў 9,6 млрд 
ча ла век, што пе ра вы шае сi ту а цыю, якая скла ла ся на 
сён няш нi дзень, на 2,6 мiль яр да. Пры гэ тым ужо ця пер 
рас це ся рэд нi клас у Кi таi i Iн дыi, якi спа жы вае знач на 
больш мя са, чым ка лi-не будзь ра ней. 

Для та го, каб у сва ёй не да лё кай бу ду чы нi ча ла вец тва не 
су тык ну ла ся з дэ фi цы там пра дук таў хар ча ван ня, ужо ця пер 
не аб ход на па вя лi чыць як мi нi мум у два ра зы вы твор часць збож жа вых куль тур, ад нак 40 га доў, 

якiя за ста лi ся для гэ та га, вi да воч на не да стат ко ва, па ве дам ля-
юць iн фар ма генц твы са спа сыл кай на кры нi цу ва Унi вер сi тэ це 
Мi не со ты. 

Ад зна ча ец ца так са ма, што пры рост на сель нiц тва пры па дае 
на ня зруч ны час — пе ры яд гла баль на га па цяп лен ня. Каб спра-
вiц ца з хар чо вай сi ту а цы яй, не аб ход на ўсё больш па сяў ных 
пло шчаў, ад нак пры гэ тым ка тэ га рыч на нель га вы ся каць ля сы 
пад но выя сель гас участ кi.

ДЫ НА ЗАЎ РЫ ВЫ МЕР ЛI 
З-ЗА МА ТЫЛЬ КОЎ?

Не ча ка ную вер сiю пры чы ны гi бе лi ды на заў-
раў пра па на ваў па ле ан то лаг Бра ян Свi тэк. 
Як пi ша ён у сва ёй кнi зе, 66—65 мiль ё наў 
га доў та му на ша пла не та бы ла па доб ная да 
ве лi зар на га квiт не ю ча га са ду. 

У тую па ру пту шак яшчэ не бы ло, i ма тыль кi 
ад чу ва лi ся бе вы дат на, хут ка пла дзi лi ся. Цал кам 
ве ра год на, ад зна чае Свi тэк, пры чы най гi бе лi ды-
на заў раў стаў го лад. Ма ты лькі, як i ды на заў ры, 
бы лi ве ге та ры ян ца мi. У вя лiз ных рэп ты лiй, праў-
да, бы лi вя лiз ныя скi вi цы, але лус как ры лыя маг лi 
раз лiч ваць на не пе ра мож ную зброю: коль касць. 
Ву се нi жэр лi лiс це, i ды на заў ры, ве ра год на, вы-
мi ра лi ад спаз маў у страў нi ку. Но вая тэ о рыя пра 
ма тыль коў-за бой цаў вы клi кае ўсмеш ку, як i мно-
гiя да яе па доб ныя. 

Ад нак са май па пу ляр най за ста ец ца тэ о рыя аб 
тым, што за над та ак тыў ныя ў той час вул ка ны 
на поў нi лi ат мас фе ру по пе лам, што пры вя ло да 
тэм пе ра тур ных 
змен i зме ны 
ўзроў ню Су свет-
на га акi я на. 

Ме на вi та ў гэ-
ты мо мант, ка лi 
па пу ля цыя ўжо 
п е  р а  ж ы  в а  л а 
цяж кас цi, пры-
ля цеў Юка тан скi 
ме тэа рыт, i гэ та 
ста ла апош нiм 
уда рам.
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Студэнткі 3-га курса кафедры этналогіі і фальклору Юлія Ляноненка 
і Кацярына Асадчая частыя ўдзельніцы народных традыцыйных 
святаў. Сярод гэтых святаў асаблівае — Купалле.

ОЙ, КУПАЛЛЕ, ТЫ ХУТЧЭЙ, ХУТЧЭЙ!

Не пе ра адо ле лі па рог 
20 ба лаў, уста ноў ле ны 
Мі ніс тэр ствам аду ка цыі, 
14,07 пра цэн та абі ту ры-
ен таў з 1 720 удзель ні каў 
іс пы ту па геа гра фіі.

У Дзень сям'і, лю бо-
ві і вер нас ці (8 лі пе ня) у 
Грод не за пра ша юць па-
кла ніц ца іко не за ступ-
ні каў шлю бу. Аб раз з 
мо шча мі свя тых даб ра-
вер ных кня зёў Пят ра і 
Фяў рон ні Му рам скіх за-
хоў ва ец ца ў ма нас ты ры 
як дар Свя та-Тро іц ка га 
Му рам ска га ма нас ты ра. 
Аб раз бу дзе да ступ ны 
для па кла нен ня ў га лоў-
ным хра ме ма нас ты ра з 
8.00 да 21.00.

Цал кам ад кры ты рух 
на транс парт най раз вяз-
цы на скры жа ван ні ву ліц 
Ці мі ра зе ва і Ар лоў скай у 
Мін ску.

Су пра цоў нi кi Ашмян-
скай мыт нi за тры ма лi 15 
тыс. пар кант ра банд ных 
iм парт ных шкар пэ так 
фiр мы Nike. Па пя рэд не 
шкар пэт ка выя вы ра бы 
ацэ не ныя на су му звыш 
Br647 млн.

Углыб, у ра ё ны, 
аг ра га рад кi... Вы ра шыў 
ча ла век, якi сам ба чыў 
леп шыя сцэ ны Еў ро пы, 
дзе вы сту паў, пе ра ма гаў 
у кон кур сах. Ар кестр — 
бе ла рус кi, зна чыць, пра яго 
па вiн ны ве даць ва 
ўсёй на шай кра i не. 5

Не па мы лiц ца з вы ба рам 
пра фе сii — за да ча ну мар 
адзiн для вы пуск нi ка. 
А для сту дэн та — знай сцi 
ра бо ту яшчэ пад час ву чо бы. 
Ся род сту дэн таў БДУІР 
да 90% пя цi курс нi каў 
ужо пра цу юць 
па спе цы яль нас цi.

Дзі ця чыя пе ра да чы мож на 
пе ра лі чыць на паль цах. 
Пры гэтым у Беларусі ёсць 
тэлестудыя, якая стварае 
якаснае відэа для іх. 
Рэ кла ма ўнут ры дзі ця чых 
пра грам за ба ро не на, 
таму праекты не 
прыбытковыя. 
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