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Поль скія ўла ды пла ну юць усё ж да біц ца 
рэ па ра цый за ўрон, пры чы не ны ў Дру гую 
су свет ную вай ну

Поль шча пра цяг не аб мер ка ван не тэ мы рэ па ра цый за 

ўрон, пры чы не ны кра і не гіт ле раў скай Гер ма ні яй, пас ля 

пар ла менц кіх вы ба раў, якія прой дуць 13 каст рыч ні ка. 

Пра гэ та за явіў у эфі ры ра дыё стан цыі RMF FM спі кер 

поль ска га Се на та (верх няй па ла ты пар ла мен та) Ста ні-

слаў Кар чэў скі.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, ці бу дзе Поль шча да ма гац ца 

рэ па ра цый, спі кер ска заў: «Вя до ма». Ён на га даў, што «ця-

пер вя дзец ца ра бо та ў пар ла менц кай гру пе». «Па гля дзім, 

што бу дзе ў но вым склі кан ні», — да даў Кар чэў скі. «Мы ў 

бу ду чы ні параз маў ляем на гэ тую тэ му», — ска заў ён.

З ана ла гіч най па зі цы яй вы сту піў у эфі ры Поль ска га тэ-

ле ба чан ня мі ністр аба ро ны Ма ры юш Бла шчак. «Пы тан не 

рэ па ра цый не за кры та. Ка лі хтось ці здзейс ніў зло, то ён 

спа чат ку пры зна ец ца, а по тым ідзе пы тан не кам пен са цый. 

Гэ та на ту раль на для цы ві лі за ва на га све ту», — ска заў 

ён. «Для нас важ на да сяг нуць мэ ты. Гэ та пы тан не эфек-

тыў нас ці поль скай за меж най па лі ты кі», — да даў мі ністр, 

ад зна чыў шы, што мно гае за ле жыць ад вы ні каў вы ба раў 

13 каст рыч ні ка.

Тэ ма рэ па ра цый аб мяр коў ва ец ца ў Поль шчы з лі пе ня 

мі ну ла га го да, ка лі лі дар пар тыі «За кон і спра вяд лі васць» 

Яра слаў Ка чынь скі за явіў, што кра і на ні ко лі не ад маў ля-

ла ся ад кам пен са цый з бо ку Гер ма ніі.

У са мой жа Гер ма ніі не ад на ра зо ва ад зна ча лі, што 

не ба чаць пад стаў для якіх-не будзь вы плат, бо яшчэ ў 

1953 го дзе Поль шча афі цый на ад мо ві ла ся ад рэ па ра цый. 

У Вар ша ве сцвяр джа юць, што па гад нен не 1953 го да бы ло 

пад пі са на з па ру шэн нем і пад ціс кам СССР і да ты чы ла-

ся толь кі ўжо не іс ну ю чых Гер ман скай Дэ ма кра тыч най 

Рэс пуб лі кі і Поль скай На род най Рэс пуб лі кі, якія, па вер сіі 

мяс цо вых ана лі ты каў, не з'яў ля лі ся су ве рэн ны мі дзяр-

жа ва мі.

Па па Рым скі за храс у ліф це 
і спаз ніў ся на ня дзель ную про па ведзь

Па па Рым скі Фран-

цыск спаз ніў ся на ня-

дзель ную про па ведзь 

з-за та го, што за тры-

маў ся ў ліф це. Пра гэ та 

ён па ве да міў вер ні кам 

з бал ко на Апост аль-

ска га па ла ца, пе рад ае 

ANSA.

«Я па ві нен па пра сіць пра ба чэн ня за спаз нен не. Я за-

тры маў ся ў ліф це на 25 хві лін», — ска заў ён. Па сло вах 

пан ты фі ка, пры чы най спы нен ня ліф та ста ла па дзен не на-

пру жан ня, вы брац ца з ка бі ны яму да па маг лі па жар ныя.

Як ад зна чае агенц тва, Па па Рым скі за тры маў ся ў аса-

біс тым ліф це, які да стаў ляе пан ты фі ка на апош ні па верх 

Апост аль ска га па ла ца, ад куль ён вя дзе про па ведзь.

Уні каль нае кас міч нае це ла
Аме ры кан скае кас міч нае 

агенц тва ў 2022 го дзе па шле мі-

сію для да сле да ван ня Псі хеі — 

«за ла то га» астэ ро і да Га лоў на га 

по яса. Пла ну ец ца, што на пра ця-

гу 4-5 га доў ка ра бель да бя рэц ца 

да ар бі ты, а за тым больш чым паў та ра го да пры да па мо зе 

спец аб ста ля ван ня бу дзе да сле да ваць яго па ро ды.

Ці ка ва, што ма са гэ та га астэ ро і да, які сфар мі ра ваў ся 

пры су тык нен ні двух кас міч ных цел, менш за 1 % ад ва гі 

Ме ся ца, але яго па ро да ўклю чае ў ся бе каш тоў ныя ме-

та лы, у тым лі ку пла ці ну і зо ла та. Экс пер та мі пад лі ча на, 

што іх агуль ны кошт скла дае 700 квін тыль ё наў до ла раў. 

Гэ тай аст ра на міч най су мы да стат ко ва для та го, каб усе 

зям ля не ста лі міль яр дэ ра мі.

Мі сія на Псі хею ўспры ма ец ца аме ры кан скі мі на ву коў-

ца мі па куль што ў якас ці чыс та на ву ко вай. Яе га лоў-

ная мэ та — вы ву чэн не ста наў лен ня Со неч най сіс тэ мы. 

Зрэш ты, гэ та не пе ра шка джае пэў ным кам па ні ям лі чыць 

перс пек тыў ным кі ру нак па рас пра цоў цы ра до ві шчаў ка-

рыс ных вы кап няў.

За сна валь нік Asteroіd Mіnіng Company Мітч Хан тэр-

Ску лі ён мяр куе, што пры сур' ёз най пад рых тоў цы біз нес-

ме ны, на браў шы ся сме лас ці, атры ма юць у якас ці пры-

быт ку аст ра на міч ныя фі нан сы. Да рэ чы, Asteroіd Mіnіng 

ужо да 2030 го да раз ліч вае па чаць про мы сел у кас міч най 

пра сто ры. Спе цы я ліс та мі пад лі ча на, што да 2025-га ін вес-

ты цыі дзяр жаў і асоб ных біз нес ме наў, якія ўкла да юц ца 

ў пра гра мы па кас міч най зда бы чы ка рыс ных вы кап няў, 

скла дуць амаль 4 міль яр ды до ла раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ЦЁП ЛА, ЯК ЛЕ ТАМ
Тро хі па свя жэе, але ў ся рэд нім 20—25 цяп ла

У МІН СКУ — ЗА МІР
Сён ня ад кры ва ец ца Між на род ная кан фе рэн цыя 
па ба раць бе з тэ ра рыз мам

Між на род ная су поль насць ча кае мер ка ван няў бе ла рус кіх 

экс пер таў, як аба ра ніць агуль ную ін фар ма цый ную пра сто ру 

ад вы клі каў і па гроз. Аб гэ тым на бры фін гу за явіў кі раў нік 

ад дзе ла па пы тан нях па лі ты кі і ка ар ды на цыі Контр тэ-

ра рыс тыч на га ўпраў лен ня ААН Ра фуд дзін ШАХ.

«Для нас прын цы по ва важ на са брац ца ўсім ра зам і аб-

мер ка ваць, як мы мо жам вы ка рыс тоў ваць но выя тэх на ло гіі 

і аба ра няц ца ад па гроз, з імі звя за ных. Мы вель мі ўдзяч-

ныя і ра ды, што пра во дзім гэ тую кан фе рэн цыю ме на ві та ў 

Бе ла ру сі, якая з'яў ля ец ца ад ным з лі да раў, ха бам у га лі не 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій», — ад зна чыў экс перт.

У Між на род най кан фе рэн цыі вы со ка га ўзроў ню «Ба-

раць ба з тэ ра рыз мам пры да па мо зе іна ва цый ных па ды-

хо даў і вы ка ры стан ня но вых і ўзні ка ю чых тэх на ло гій», 

якая пра хо дзіць 3—4 ве рас ня, удзель ні ча юць прад стаў ні кі 

56 дзяр жаў, а так са ма між на род ных аб' яд нан няў.

На кан фе рэн цыі ча ка юць Ге не раль на га сак ра та ра АБ СЕ 

То ма са Грэ мін ге ра, стар шы ню Між пар ла менц ка га са ю за 

Габ ры э лу Ку э вас Ба ран, вы ка наў ча га сак ра та ра СНД Сяр-

гея Ле бе дзе ва і ін шых экс пер таў, а так са ма прад стаў ні коў 

мі ніс тэр стваў за меж ных спраў, служ баў бяс пе кі, пра ва-

ахоў ных ор га наў роз ных кра ін.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Дзяў чы на ад шу ка ла ся 
праз 20 га доў

Знік лая 20 га доў та му бе ла рус ка знай-

шла ся ў Ра сіі, яе па ары ен ці роў цы 1999 

го да ў ін тэр нэ це апа знаў ма ла ды ча ла-

век. Та кую ін фар ма цыю апуб лі ка ва ла 

ў сва ім Tеlеgrаm-ка на ле прэс-сак ра тар 

МУС Воль га Ча ма да на ва.

Ча ты рох га до вая Юля знік ла ў 1999 го-

дзе. Баць кі згу бі лі яе ў вя чэр нім цяг ні ку 

Мінск—Асі по ві чы. І два дні по тым блу ка лі 

па стан цы ях у над зеі знай сці дзі ця: пы та лі ся 

ў ву ліч ных пра даў цоў, рас клей ва лі фа та гра-

фіі, раз маў ля лі з па са жы ра мі, аб сле да ва-

лі ўсе ка ло дзе жы ў на ва кол лі. Ка лі по шу кі 

не ўвян ча лі ся пос пе хам, ня ўцеш ныя баць кі 

звяр ну лі ся ў мі лі цыю.

На по шу кі дзі ця ці ары ен та ва лі ўсіх, але не 

бы ло ні вод най за чэп кі. Вы шу ко вая спра ва не 

спы ня ла ся. І вось у дзя жур ную служ бу Пу ха віц-

кай мі лі цыі па сту піў зва нок з Ра сіі: па клю ча вых 

сло вах «дзяў чын ка Юля», «4 га ды», «згу бі ла ся 

дзі ця» ма ла ды ча ла век знай шоў ін фар ма цыю 

аб знік лай без вес так ча ты рох га до вай Юлі», — 

рас ка за ла Воль га Ча ма да на ва.

Хло пец з Ра сіі па тэ ле фа на ваў у Пу ха віц кі 

РА УС 18 жніў ня. Ён пра гля даў у ін тэр нэ це 

ста рыя ары ен ці роў кі і ўба чыў дзяў чын ку, па-

доб ную на яго зна ё мую. Пад час тэ ле фон най 

раз мо вы бы лі атры ма ны звест кі, па доб ныя 

з аб ста ві на мі знік нен ня дзяў чын кі Юлі ў 

1999 го дзе.

Экс пер ты ўста наў лі ва лі вон ка вае па да-

бен ства, па раў ноў ва ю чы ста рыя і но выя фа-

та гра фіі дзяў чы ны. Узо ры эпі тэ лію апош няй 

і мер ка ва най ма ці на кі ра ва лі ў Дзярж ка мі тэт 

су до вых экс пер тыз для ге не тыч най экс пер-

ты зы. Па вы ні ках да сле да ван ня ДНК ма ця-

рын ства бы ло па цвер джа на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На да ро зе быў во жык...
У Дзяр жын ску кі роў ца, аб' яз джа ю чы 

во жы ка, уе хаў у жы лы дом, па ве дам-

ляе афі цый ны сайт УУС Мі набл вы кан-

ка ма.

Ка ля дзвюх га дзін но чы 2 ве рас ня ма ла ды 

кі роў ца, ру ха ю чы ся на Kіa Sportage у цэнт-

ры Дзяр жын ска, уба чыў на да ро зе во жы ка. 

Спра бу ю чы аб' ехаць жы вё лу, аў та ма бі ліст 

не спра віў ся з кі ра ван нем і вы ле цеў за ме жы 

пра ез най част кі. Па за да рож нік, «пе ра ско-

чыў шы» бар дзюр, пра та ра ніў плот, па шко-

дзіў га за вую тру бу і ўрэ за ўся ў пры ват ны 

жы лы дом. На шчас це, у ава рыі ні хто сур' ёз-

на не па цяр пеў. Па пя рэд ні тэст на ал ка голь 

па ка заў, што кі роў ца быў цвя ро зы.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

Пад Лі дай га рэў торф
Буй ны тар фя ны па жар ад быў ся на пры-

кан цы жніў ня ў Да ку даў скім ляс ніц тве 

Лід ска га ляс га са.

Па пя рэд няя пло шча ўзга ран ня скла ла 

1,8 га. Сі ту а цыю ўсклад ня ла тое, што агонь 

бу ша ваў ка ля рэс пуб лі кан ска га бія ла гіч на га 

за каз ні ка «Да ку даў скі».

— Ра бот ні кі ляс га са пры аб сле да ван ні 

тэ ры то рыі вы яві лі 17 пры пар ка ва ных лег-

ка вых аў та ма бі ляў. Мес цы ў нас ба га тыя 

на жу ра ві ны, лю дзі едуць у лес і на ба ло та. 

У боль шас ці вы пад каў пры чы най па доб ных 

уз га ран няў з'яў ля ец ца ча ла ве чы фак тар», — 

рас тлу ма чыў га лоў ны ляс ні чы ДЛГУ «Лід-

скі ляс гас» Анд рэй ЕРА МЕЙ ЧЫК.

На шчас це, па жар быў вы яў ле ны да во лі 

хут ка. Дзя ку ю чы гэ та му ён не па спеў рас-

паў сю дзіц ца на вя лі кую тэ ры то рыю. Але 

су пра цоў ні кам дзяр жаў най ляс ной ахо вы 

спат рэ бі ла ся да па мо га ра бо чых мяс цо ва-

га тор фа бры кет на га за во да, а так са ма ра-

та валь ні каў. Ра бо ты па ла ка лі за цыі ача га 

па жа ру іс тот на ўсклад ня лі два фак та ры: 

за дым лен не і ад сут насць да рог.

Ня гле дзя чы на ўсе пе ра шко ды, торф быў 

па ту ша ны. Але пра ліў ва ды пра цяг ваў ся 

яшчэ не каль кі дзён, каб спы ніць тлен не.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

За ціс ну тая ў шкле
20-га до вая жан чы на ха це ла да стаць 

дач ку з са ло на аў та ма бі ля, але ака-

за ла ся ў за лож ні ках ма шы ны і ледзь 

не за гі ну ла.

«Ма ла дая жы хар ка го ра да Жа бін кі па-

сту пі ла 31 жніў ня ў мяс цо вую баль ні цу з 

пры кме та мі ме ха ніч най ас фік сіі і ця лес ны мі 

па шко джан ня мі. Яе знай шоў муж пры клад-

на ў 16.30, ка лі яна зна хо дзі ла ся без пры-

том нас ці, за ціс ну тая шклом пя рэд ніх ле вых 

дзвя рэй улас на га аў та ма бі ля», — па ве да мі лі 

ў Брэсц кім РА УС.

Тра ге дыя ад бы ла ся ў вёс цы Ста рое Ся ло 

пад Брэс там, дзе на вы хад ных гас ця ва ла гэ-

тая сям'я. Не на доў га жан чы на за ста ла ся з 

дач кой ад на, за ха це ла да стаць яе з са ло на 

аў та ма бі ля це раз ад кры тае акно...

«Маг чы ма, у гэ ты мо мант дзяў чын ка на-

ціс ну ла кноп ку шкло пад' ём ні ка. Па па пя-

рэд ніх звест ках, муж чы на знай шоў жон ку 

бес пры том най, раз біў шкло, вы зва ліў яе і 

вы клі каў бры га ду хут кай да па мо гі», — рас-

ка заў афі цый ны прад стаў нік аб лас но га 

УСК Дзміт рый ІВА НЮК.

Ця пер па цяр пе лая зна хо дзіц ца ў баль-

ні цы. Ме ды кі ацэнь ва юць яе стан як цяж кі. 

Брэсц кі між ра ён ны ад дзел След ча га ка мі-

тэ та пра во дзіць пра вер ку, уста наў лі ва юц ца 

ўсе аб ста ві ны зда рэн ня.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Не спі! Пад трак тар 
тра піш

29 жніў ня ў Брас лаў скім ра ё не трак тар 

аб кош ваў уз бо чы ну аў та да ро гі Брас-

лаў—Па ста вы—Мя дзел.

Рап там кі роў ца трак та ра ад чуў, што ка-

сіл ка штось ці за ча пі ла. Ён рэз ка за тар ма-

зіў. Ака за ла ся, што ў тра ве спаў не цвя ро зы 

52-га до вы муж чы на. Яго і за ча пі ла вост рая 

ка са. Кі роў ца трак та ра за явіў, што ён не мог 

за ўва жыць муж чы ну, бо той ля жаў у вы со-

кай тра ве, пры чым тро хі ні жэй за ўзбо чы-

ну — у кю ве це. Акра мя та го, па цяр пе лы быў 

апра ну ты ў ка муф ляж. Больш за тое, на ват 

яго га лаў ны ўбор ні чым не вы дзя ляў ся на 

фо не тра вы. Муж чы ну шпі та лі за ва лі ў цэнт-

раль ную ра ён ную баль ні цу Брас ла ва.

ДАІ про сіць па ве дам ляць у дзя жур ную 

част ку пра лю дзей, якія ля жаць на да ро зе або 

ўзбо чы нах. Гэ та асаб лі ва важ на та му, што 

ця пер свет ла вы дзень імк лі ва ска ра ча ец ца, а 

за ўва жыць ча ла ве ка, які ля жыць, у пры цем-

ках свое ча со ва на хут ка сці не маг чы ма.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ДА «ЗЯ ЛЁ НЫХ» 
ВЕ ДАЎ!

У ву чэб на-пе да га гіч ным комп лек се Траб-

скі яс лі-сад — ся рэд няя шко ла Іў еў ска га ра ё на 

прай шоў пер шы «зя лё ны» ўрок у рам ках пра-

ек та «Эка ма ні то рынг», што фі нан су ец ца ЕС, 

рэа лі зу ец ца ПРА АН у парт нёр стве з Мінп ры ро-

ды. Па він ша ваць хлоп цаў і дзяў чат, якія толь кі 

ста но вяц ца на шлях эка ла гіч на дру жа люб на га 

ла ду жыц ця, з па чат кам на ву чаль на га го да пры-

ехаў мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК.

— Га ды ву чо бы — гэ та са мыя ад каз ныя 

га ды ў жыц ці. Аду ка ва ны ча ла век заў сё ды з 

па ва гай ста віц ца не толь кі да ін шых лю дзей, 

але і да на ва коль на га ася род дзя. 2019 год аб-

ве шча ны Го дам ма лой ра дзі мы, і Мінп ры ро ды 

пра во дзіць шмат ак цый і ме ра пры ем стваў па 

на вя дзен ні па рад ку на зям лі, у тым лі ку пры 

да па мо зе на шай мо ла дзі. І я ду маю, вы па го-

дзі це ся, што на ша кра і на ста но віц ца больш 

пры го жай і чыс тай. Та му сён ня агі тую вас ус-

ту піць у шэ рагі эка ла гіч на свя до мых лю дзей. 

Спа дзя ю ся, у хут кім ча се з гэ тай шко лы вый-

дуць бу ду чыя ме тэа ро ла гі, ге о ла гі і эко ла гі.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

З цу доў на га, амаль лі пень-

ска га на двор'я па чаў ся ве-

ра сень. Але ха лод ны ат мас-

фер ны фронт, які ўчо ра раз-

мяс ціў ся над Поль шчай, ужо 

сён ня ўно сіць зме ны ў ха рак-

тар на двор'я. Цяп ло па воль на 

ад соў ва ец ца да лей на ўсход, 

па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра па гід-

ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра-

дые ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды.

Заўтра на двор'е ў асноў ным бу-

дзе фар мі ра ваць воб ласць па вы ша-

на га ціс ку, толь кі ўна чы і ра ні цай на 

ўсхо дзе кра і ны за ха ва ец ца ўплыў 

ат мас фер на га фрон ту. У гэ ты дзень 

бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь-

кі ўна чы і ра ні цай па ўсхо дзе кра і ны 

мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы. Уна чы і ра ні цай ча ка ец ца 

сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 6 да плюс 13 

гра ду саў, па ўсхо дзе — да 15 цяп ла. 

А ўдзень бу дзе ад нос на кам форт на 

і ад плюс 18 гра ду саў да 24 цяп ла.

Па ляп шэн не на двор'я бу дзе 

на зі рац ца ў чац вер. Ча ка ец ца на-

двор'е на огул без апад каў. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

6 да 13 гра ду саў вы шэй за нуль, 

удзень — 18—25 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно-

заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у 

пят ні цу і су бо ту ат мас фер ны ціск 

пач не па даць, бу дзе больш аб ло-

каў. Мес ца мі па кра і не прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы-

мыя на валь ні цы. Уна чы і ра ні цай 

у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы 

ту ман. Ве цер праг на зу ец ца паў-

днё вы ўме ра ны, пры на валь ні цах 

па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ўсе тыя ж плюс 

6—13 гра ду саў вы шэй за нуль. 

А вось удзень бу дзе ўжо ха лад-

ней — плюс 16—23 гра ду сы, а па 

поўд ні кра і ны ад плюс 24 да плюс 

26 гра ду саў. У ня дзе лю пад уплы-

вам фран таль на га раз дзе лу даж-

джоў ста не больш.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'е


