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• Но вым па ста ян ным 

прад стаў ні ком ПРА АН 

у Бе ла ру сі ста ла Аляк-

сандра Са лаў ё ва.

• Ство ра ны рэс пуб лі кан-

скі са вет вуч нёў скай мо ла-

дзі БРСМ.

• У ЗША з'я віў ся га тэль 

у фор ме гі ганц кай буль-

бі ны.

• Се зон фан та наў у Мін-

ску ад кры ец ца 26 кра са ві-

ка вя чэр нім шоу ка ля опер-

на га тэ ат ра.

• Пра пра цоў ва ец ца 

маг чы масць пад клю чаць 

да элект ра за бес пя чэн ня 

аб' ек ты фі зіч ных асоб 

па-за пры да ма вой тэ ры-

то ры яй.

• У Бе ла ру сі з па чат ку 

го да ад бы ло ся 217 ляс ных 

па жа раў.

• У рэ чыц кай баль ні цы 

ша фа, якая ўпа ла, траў-

ма ва ла 94-га до вую па цы-

ент ку.

• Больш за 60 % офіс-

ных ра бот ні каў ма юць не-

да стат ко вы ўзро вень фі зіч-

най ак тыў нас ці.

КОРАТКА

ДОБРАЯ ЖОНКА 
І ДОМА РАЙ…

НА ЭКСКУРСІЮ. 
У ЗОНУ АДСЯЛЕННЯ
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На пя рэ дад ні га лоў на га пра ва слаў-

на га свя та ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 

ўда ло ся па гу та рыць з Міт ра па лі там 

Мін скім і За слаў скім, Па тры яр шым 

Эк зар хам усяе Бе ла ру сі Паў лам. Пад-
час раз мо вы Ула ды ка рас ка заў, ча му 
з асця ро гай упер шы ню ехаў у Мінск у 
якас ці міт ра па лі та, ка лі Бе ла русь мо-
жа на ве даць Па тры ярх, як не блы таць 
хрыс ці ян ства з ма гіз мам і ча му Wі-Fі 
лепш за ўсё ло віць у хра ме.

— Ва ша Вы со ка пра асвя шчэн ства, вы 
пры зна ча ныя Па тры яр шым Эк зар хам 
усяе Бе ла ру сі больш за пяць га доў та-
му. Еха лі сю ды з пэў ны мі ча кан ня мі і 
стэ рэа ты па мі. Якія з іх спраў дзі лі ся, а 
якія не па цвер дзі лі ся? Якое на стаў ленне 

пе рад пры быц цём у Мінск даў вам Па-

тры ярх Кі рыл?

— Для мя не гэ та бы ло не ча ка нае пры зна-

чэн не, ня гле дзя чы на тое, што я шмат ра зоў 

мя няў мес ца свай го слу жэн ня і жы хар ства 

(міт ра па лі ту Паў лу по слух пры хо дзі ла ся нес ці 

ў мно гіх кра і нах: быў на чаль ні кам Рус кай ду-

хоў най мі сіі ў Іе ру са лі ме, кі ра ваў па тры яр шы мі 

пры хо да мі ў ЗША, Мек сі цы, ча со ва ў Ка на дзе, 

быў ар хі епіс ка пам Вен скім і Аў стрый скім. — 

«Зв.»). Я ду маў, што Ра зань бу дзе апош нім 

мес цам май го слу жэн ня, дзе за вяр шу свой 

зям ны шлях. Але Свя цей шы Па тры ярх і Свя-

ты Сі нод пры ня лі ра шэн не пры зна чыць мя не 

ў Бе ла русь. Да гэ та га тут я быў уся го два ра-

зы. Упер шы ню — на свят ка ван ні 1000-год дзя 

Хры шчэн ня Ру сі, і ў 2013 го дзе — па ру дзён 

на кан фе рэн цыі. Кра і ну прак тыч на не ве даў, 

і ўсё для мя не бы ло но вым, ці ка вым. Свя цей-

шы Па тры ярх Кі рыл, на кі роў ва ю чы мя не сю ды, 

ска заў: «Ве да е це, Ула ды ка, я вель мі люб лю 

Бе ла русь і бе ла рус кі на род. Бе ла рус кі на род 

вель мі на бож ны, шмат па кут ны і вет лі вы. Упэў-

не ны, што і вы па лю бі це кра і ну і на род». І гэ тыя 

сло вы Свя цей ша га ў ма ёй свя до мас ці і на 

ма ім во пы це спраў дзі лі ся.

Бе ла ру сы на са мрэч вы дат ныя, на бож-

ныя, доб рыя лю дзі. Ка неш не, мя не пры ем-

на здзі ві ла чыс ці ня, па ра дак у вя лі кіх га ра-

дах і ма лых па сёл ках. Жы ха ры з па ва гай 

ста вяц ца да свай го род на га ку та.

Пра ва слаў ная паст ва су стрэ ла мя не 

вель мі цёп ла. Да гэ та га ча су я ўспа мі наю 

тое доб рае па чуц цё, з якім ува хо дзіў у са-

бор ны храм. Пер шыя хві лі ны лю дзі з ней-

кім хва ля ван нем і на ват асця ро гай гля дзе-

лі на мя не, але пас ля та го, як я звяр нуў ся 

да іх са сло ва мі: «Мір вам, бра ты і сёст ры! 

Як на строй?» Усе ад ра зу на тхні лі ся: «О, з 

мі рам пры мае! Вы дат на, доб ра».

Па ві нен ска заць, лю дзі ўсю ды вы дат-

ныя, але ў Бе ла ру сі на род асаб лі вы. Ён 

са праў ды шмат па кут ны. За ад но толь кі двац-

ца тае ста год дзе бе ла ру сы пе ра жы лі рэ ва лю-

цыю, ста лін скія рэ прэ сіі, дзве су свет ныя вай ны, 

Чар но быль, са цы яль ныя ка та кліз мы 1990-х га-

доў. Усё гэ та ра зам ляг ло цяж кім кры жам на 

пле чы на ша га на ро да, але не змаг ло зла маць 

яго сі лу ду ху. Ён не толь кі пе ра жыў і вы ста яў 

у га ды лі ха лец цяў, але да зы хо ду двац ца та га 

ста год дзя год на ўлад ка ваў жыц цё ў не за леж-

най Рэс пуб лі цы Бе ла русь на тры ва лай пад ста-

ве гра ма дзян ска га мі ру, зго ды і 

са лі дар нас ці.

Міт ра па літ ПА ВЕЛ: 

«Я ЎДЗЯЧ НЫ, ШТО ГАС ПОДЗЬ ПА ВЁЎ 
МЯ НЕ ПА ГЭ ТЫМ ШЛЯ ХУ»

Як па ве дам ля ла ся ра ней, кі-

раў нік дзяр жа вы ў Пе кі не 

пры ме ўдзел у ме ра пры ем-

ствах ІІ Фо ру му між на род-

на га су пра цоў ніц тва «По яс і 

шлях». За пла на ва ны шэ раг 

су стрэч з лі да ра мі кра ін.

Пад тры ма ем 
у лю бой сфе ры

У пер шы дзень ві зі ту бе ла рус кі 
лі дар су стрэў ся са стар шы нёй КНР 
Сі Цзінь пі нам.

«Сён ня ў кан тэкс це аб васт-

рэн ня ганд лё вых су пя рэч нас цяў 

і не жа дан ня не ка то рых кра ін 

ба чыць Кі тай моц ным асаб лі ва 

ві даць, хто з'яў ля ец ца са праўд-

ным сяб рам, як пры ня та ка заць 

у Кі таі, усе па год ным. У Бе ла ру сі 

ні ко лі не бы ло і не бу дзе су мнен-

няў у пра віль нас ці вы бра ных ва-

мі іні цы я тыў. Кі тай заў сё ды мо жа 

раз ліч ваць на на шу пад трым ку ў 

лю бой сфе ры, як і мы заў сё ды 

ўпэў не ны ў пад трым цы з ва ша га 

бо ку», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы даў вель мі 

вы со кую ацэн ку вы ні кам двух-

ба ко ва га су пра цоў ніц тва Бе ла-

ру сі і Кі тая. У 2018 го дзе аба рот 

та ва раў і па слуг да сяг нуў амаль 

4,5 млрд до ла раў. Экс парт бе ла-

рус кай сель гас пра дук цыі і пра дук-

таў хар ча ван ня ў Кі тай за год вы-

рас у 4,5 ра за, у тым лі ку ма лоч най 

пра дук цыі — у 9 ра зоў.

У ад каз Сі Цзінь пін звяр нуў ува-

гу, што за апош нія шэсць га доў з 

мо ман ту аб вя шчэн ня іні цы я ты вы 

«По яс і шлях» ра бо та па яе рэа лі-

за цыі ўвян ча ла ся пос пе хам. Ся род 

узор ных пра ек таў су пра цоў ніц тва 

ён на зваў ін дуст ры яль ны парк 

«Вя лі кі ка мень».

Стар шы ня КНР да даў, што га-

то вы су мес на з Бе ла рус сю ска-

рыс тац ца маг чы мас ця мі ў рам ках 

«По яса і шля ху» для па глыб лен ня 

ўза ем най ра бо ты.

Пас ля за вяр шэн ня су стрэ чы 

бы лі пад пі са ны да ку мен ты аб раз-

віц ці двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. 

Ся род іх — між ура да вае па гад нен-

не аб між на род ных аў та ма біль ных 

пе ра воз ках па са жы раў і гру заў, 

кан цэп цыя пра вя дзен ня Фо ру му 

па рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве 

і раз віц ці ў рам ках іні цы я ты вы 

«По яс і шлях».

Да рэ чы, яшчэ Сі Цзінь пін па-

ка заў бе ла рус ка му лі да ру ма ке ты 

фут боль на га ста ды ё на і ба сей на, 

якія кі тай скі бок мяр куе па да рыць 

Бе ла ру сі.

Цёп ла і па-сяб роў ску
Паз ней Аляк сандр Лу ка шэн ка 

су стрэў ся з на мес ні кам стар шы ні 

КНР Ван Ці ша нем. Апош ні асаб-

лі ва пад крэс ліў: па між лі да ра мі 

Бе ла ру сі і Кі тая і кра і на мі ў цэ-

лым уста ля ва ла ся жа лез нае бра-

тэрства, якое ні ко лі не ржа вее. 

З абод вух ба коў пра гу ча лі доб-

рыя сло вы на ад рас адзін ад на го, 

ус па мі на лі ві зіт Ван 

Ці ша ня ў Бе ла русь.

АД ПЕ РА ГАВОРАЎ 
ДА ДА МОЎ ЛЕ НАС ЦЯЎ

Ра бо чы ві зіт Прэ зі дэн та ў Кі тай па чаў ся са зна ка вых су стрэч
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