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Ад крый Бе ла русь!Ад крый Бе ла русь!  ��

ВОЎ ЧЫН 
І ЯГО ВА КО ЛІ ЦЫ

Воў чын ка ля Брэс та — ра дзі ма апош ня га поль ска га ка ра ля Ста ні-
сла ва Аў гус та Па ня тоў ска га, бы лая рэ зі дэн цыя яго ма ці Кан стан-
цыі Чар та рый скай — атры маў рэ аль ную над зею на ад ра джэн не 
як куль тур ны і ту рыс тыч ны цэнтр.

Кас цёл
Воў чын скі кас цёл, га лоў ная ту тэй шая сла ву тасць, пе ра жы вае рэ-

стаў ра цыю. Тое, што на зва ны пом нік ар хі тэк ту ры поз ня га ба ро ка хоць 
не як за ха ваў ся — на огул 
цуд. Не менш за тры дзя-
ся ці год дзі тут зна хо дзіў ся 
склад мі не раль ных угна ен-
няў і яда хі мі ка таў. Сце ны 
па пса ва лі ся, па трэс ка лі ся, 
за плес не лі, але вы ста я лі. 
Ві даць, прод кі бу да ва лі на 
вя кі.

Кас цёл Свя той Трой цы 
быў уз ве дзе ны ў 1733 го-
дзе кня зя мі Чар та рый скі мі. 
Праз не каль кі дзя сят каў 
га доў яны грун тоў на пе-
ра бу да ва лі храм, і за мест 
драў ля на га кас цёл стаў 
ка мен ным, сце ны яко га 
ста яць і ця пер. Куль та вы 
бу ды нак знач на па цяр пеў 
пад час апош няй вай ны. Ну 
а пас ля яго вы ка ры стан ня 
ў якас ці скла да па чаў ак-
тыў на раз бу рац ца. Га доў 
з дзе сяць та му аб ры нуў ся 
дах ра зам з га дзін-
ні ка вай ве жай.

«Зя лё ная» гас па дар ка«Зя лё ная» гас па дар ка  ��

ДЗЕ НА РА ДЖА ЮЦ ЦА 
ПАРКІ?

...А так са ма без да кор ныя га зо ны і дэ ка ра тыў ныя хмыз ня кі, 
што ўпры гож ва юць ланд шафт га рад скіх ву ліц і пры ват ных 
пад вор каў? За да цца гэ тым пы тан нем пры му сі ла во сень, ка лі 
са мы час «па поў ніць ра ды» зя лё ных на са джэн няў. У блі жэй-
шы ме сяц толь кі ў ста лі цы вы са дзяць ка ля 7 ты сяч дрэў і 3 ты-
ся чы хмыз ня коў. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» з'ез дзі лі ў мес ца, 
дзе ўсе вы шэй зга да ныя рас лі ны «з'я ві лі ся на свет», — уні тар-
нае прад пры ем ства «Броў кі Мінск зе лян бу да». Там да вя ло ся 
па ба чыць клё ны ў кад ках, да ве дац ца, што та кое скум пія, а 
яшчэ — «су стрэц ца» з ле бе дзя мі і ла ся мі ў... пунк це про-
да жу дэ ка ра тыў ных дрэў і хмыз ня коў.
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Га лі на Ка ча ноў ская Га лі на Ка ча ноў ская 
дэ ман струе дэ ман струе 
рэшт кі маёнтка.рэшт кі маёнтка.
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Хут ка гэ тыя клё ны ў кад ках Хут ка гэ тыя клё ны ў кад ках 
«пе ра едуць» на ста ліч ныя ву лі цы.«пе ра едуць» на ста ліч ныя ву лі цы.

Зыг мунд ВА ЛЕ ВАЧ, 
член Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў 
па на цы я наль най бяс пе цы:

«Пе ра хо дзіць цал кам на 
прын цып кам плек та ван ня 
ар міі па кант рак це, як гэ та 
вы ра шы ла зра біць Укра і на, 
на маю дум ку, Беларусі не 
вар та. Па ла він ны прын цып 
кам плек та ван ня — най-
больш ап ты маль ны. Утрым-
лі ваць цал кам кант ракт ную 
ар мію на клад на. Кант ракт-
ні ку, як афі цэ ру, трэ ба пра да-
ста віць жыл лё, год ную зар-
пла ту. Ка лі Укра і на са праў-
ды мае та кія маг чы мас ці, то 
хай пе ра хо дзіць. Але га лоў нае 
пы тан не — гэ та на ват не 
столь кі фі нан сы, коль кі ме-
на ві та пад рых тоў ка рэ зер ву. 
Лю дзям трэ ба прай сці ар мію, 
каб ава ло даць ва ен ны мі спе-
цы яль нас ця мі».

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ 
СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 

НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ 
РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ
18 каст рыч ні ка 2013 го-

да ў 10.00 у за ле па ся джэн-
няў Са ве та Рэс пуб лі кі (вул. 
Чыр во на ар мей ская, 9) ад-
бу дзец ца па ся джэн не трэ-
цяй се сіі Са ве та Рэс пуб-
лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га 
склі кан ня.

Гэ ты мі дня мі свят куе ста га до вы юбі лей ад на з най ста рэй-
шых бе ла рус кіх ВНУ — Ма гі лёў скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 
імя А. Ку ля шо ва. 

За пе ры яд сва ёй дзей нас ці ВНУ пад рых та ва ла дзя сят кі ты-
сяч спе цы я ліс таў, якія пра цу юць у роз ных сфе рах на род най 
гас па дар кі.

СТО ГАДОЎ. СТО ГАДОЎ. 
І ГЭТА ТОЛЬКІ ПАЧАТАК...І ГЭТА ТОЛЬКІ ПАЧАТАК...

Вяселле 
з выкраданнем… 

жаніха!

Фота БЕЛТА.


