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«Гэ та бы ло свя та друж бы і 

яд нан ня, га ра ча га за па лу спа-

бор ніц тваў, якія з'яд на лі міль ё ны 

жы ха роў Еў ро пы ў ад ну вя лі кую 

сям'ю, — ад зна чыў Прэ зі дэнт 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА. — Але 

перш за ўсё мы па да ры лі яго са бе, 

бе ла ру сам, як свед чан не на шых 

маг чы мас цяў і та го, што мы го ры 

мо жам звяр нуць, ка лі ра зам. Для 

гас цей мы шы ро ка рас чы ні лі ўсе 

дзве ры Бе ла ру сі — кра і ны ся рэд-

не еў ра пей скіх па ме раў, што жы-

ве і раз ві ва ец ца па сва іх за ко нах і 

тра ды цы ях, якія ідуць з глы бо кай 

даў ні ны ста год дзяў. Кра і ны, якая 

не ства рае праб лем і не вы стаў-

ляе прэ тэн зій су се дзям. Яны, гэ-

тыя су се дзі, у нас вель мі роз ныя, 

і ла дзіць з імі ча сам ня прос та. На 

пра ця гу дзе ся ці дзён на мін скіх 

арэ нах па на ва ла цёп лая ат мас-

фе ра ўза е ма па ва гі. Яе ства ра лі 

ўсе вы — жы ха ры і гос ці Бе ла ру сі. 

Усе, хто лю біць спорт, ве рыць у сі-

лу алім пій скай мі сіі, на цэ ле най на 

за ха ван не мі ру на зям лі».

У ло жы га на ро вых гас цей за 

цы ры мо ні яй за крыц ця Еў ра пей-

скіх гуль няў у Мін ску на зі ра лі 

ра зам з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі 

мно гія вы со ка па стаў ле ныя гос ці, 

ся род якіх Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі-

мір Пу цін, Прэ зі дэнт Та джы кі ста-

на Эма ма лі Рах мон, Прэ зі дэнт 

Ар ме ніі Ар мэн Сар кі сян, кі раў нік 

Між на род на га алім пій ска га ка мі-

тэ та То мас Бах.

У асно ву ўра чыс тай цы ры мо-

ні і за крыц ця, якой тра ды цый на 

за вяр шы лі ся Еў ра пей скія гуль ні, 

ляг ло тэ ат ра лі за ва нае шоу «Ідзі 

за ма рай». Рэ жы сё ры пры свя ці лі 

яго ат ле там і трэ не рам, ва лан цё-

рам і ба лель шчы кам, а зна чыць, 

усім, хто зра біў гэ тыя дзе сяць 

дзён не за быў ны мі. Шоу бы ло па-

дзе ле на на шэсць эпі зо даў: «Пе-

рад стар там», «Дру гое ды хан не», 

«Трэ нер», «Па ва га», «Но вы вы-

клік» і «Пе ра мо га». Кож ны эпі зод 

пры све ча ны пэў най гра ні спор ту, 

якая рас кры ла ся ў ві дэа ро лі ках на 

ста ды ё не і тэ ат ра лі за ва ным прад-

стаў лен ні.

Асаб лі вая ўва га бы ла ад да-

дзе на ўша на ван ню спарт сме наў 

і ва лан цё раў. Фі наль ную пес ню 

цы ры мо ніі за крыц ця «Tіmе tо Sау 

Gооdbуе» вы ка на лі бе ла рус кая 

опер ная спя вач ка Ак са на Вол ка-

ва і ра сій скі спя вак Мі ка лай Бас-

каў. А пад кам па зі цыю «Да но вых 

су стрэч» бе ла рус кай ар тыст кі Юліі 

Бы ка вай быў за га ша ны фа кел 

спар тыў на га фо ру му.

Уз ро вень пра вя дзен ня тур ні ру ў 

Мін ску аца ніў прэ зі дэнт Еў ра пей-

скіх алім пій скіх ка мі тэ таў Янез 

Ка чы ян чыч і стар шы ня Ка ар ды-

на цый най ка мі сіі ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў Спі рас КАП РА ЛАС.

«Вы дат ная ра бо та ар га ні за цый-

на га ка мі тэ та ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў, усе пы тан ні вы ра ша лі ся вель мі 

хут ка. Без су мне ваў, мы лі чым, што 

Гуль ні прай шлі на вы со кім уз роў ні і 

па кі ну лі ба га тую спад чы ну», — ска-

заў спадар Ка чы ян чыч.

«Апош нія га ды мы час та бы ва лі 

ў бе ла рус кай ста лі цы і ба чы лі ра-

бо ту ўсіх, хто пра ца ваў над Гуль ня-

мі. Усе, хто быў за дзей ні ча ны, іш лі 

да ад ной мэ ты. Ка лі ўдзель ні кі спа-

бор ніц тваў на ве да лі Вёс ку спарт-

сме наў, яны бы лі ў за хап лен ні! 

Вы дат ныя па коі, вы дат ная ежа, да 

транс парт на га за бес пя чэн ня ніякіх 

пы тан няў, хоць на па доб ных ме-

ра пры ем ствах гэ та заў сё ды ад на 

з са мых вя лі кіх праб лем. Ну, зра-

зу ме ла, арэ ны — усё су пер», — 

па дзя ліў ся Спі рас Кап ра лас і 

пад крэс ліў, што ўдзель ні кі і гос ці 

Гуль няў змаг лі на це шыц ца пры го-

жым і бяс печ ным го ра дам-ар га ні-

за та рам. Так са ма Спі рас Кап ра лас 

анан са ваў маг чы масць уклю чэн ня 

ў пра гра му ІІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

якія прой дуць у поль скім Кра ка ве, 

ві даў спор ту, што бу дуць прад стаў-

ле ны на Алім пі я дзе ў Па ры жы ў 

2024 го дзе.

Ды рэк тар фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» 

Ге ор гій КА ТУ ЛІН па дзя ка ваў Спі-

ра су Кап ра ла су за вы со кую ацэн-

ку ра бо ты ар га ні за та раў фо ру му. 

«Вель мі пры ем на па чуць гэ та пас ля 

той ра бо ты, якую мы пра ра бі лі ўсёй 

ка ман дай. Сён ня мы га во рым пра 

тое, што ма ры ста лі рэ аль нас цю. Ка-

лі мы па ча лі гэ тым зай мац ца два га-

ды та му, мы ха це лі ства рыць вы дат-

нае спар тыў нае ме ра пры ем ства, а 

так са ма пра дэ ман стра ваць біз нес і 

ту рыс тыч ны па тэн цы ял Бе ла ру сі, — 

ска заў Ге ор гій Ка ту лін. — Я так-

са ма ха цеў бы па дзя ка ваць усёй 

вя лі кай ка ман дзе, якая зай ма ла ся 

ар га ні за цы яй Гуль няў. Ду маю, уся 

на ша кра і на атры ма ла за рад на-

тхнен ня ад гэ тай гла баль най спар-

тыў най па дзеі. Мы так са ма ра ды, 

што ат ле ты з усіх 50 еў ра пей скіх 

кра ін пры ня лі ўдзел у ІІ Еў ра пей скіх 

гуль нях. Вя лі кі дзя куй ва лан цё рам, 

без якіх яны бы лі б не маг чы мыя. 

Дзя куй ба лель шчы кам, якія пад-

трым лі ва лі спарт сме наў і на тхня-

лі іх на но выя да сяг нен ні. Мы ўсе 

змаг лі ўба чыць, што алім пій скі рух 

ста но віц ца ўсё мац ней шы».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.
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На двор'е

ПОД ЫХ 
ПОЎ НА ЧЫ
Нас ча кае ты дзень даж джоў 

і тэм пе ра ту ра днём ка ля двац ца ці цяп ла
У наш бок прый дзе па ха ла дан не, па ве дам ля юць 

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.

Па вод ле ін фар ма цыі сі ноп ты каў, на гэ тым тыд ні ча-

ка ец ца ня ўстой лі вае на двор'е. Пер шы дзень лі пе ня быў 

га ра чы, ужо ў ся рэ дзі не дня тэм пе ра ту ра па вет ра ў мно гіх 

ра ё нах кра і ны пе ра вы сі ла ад зна ку плюс 30 гра ду саў. Але 

сён ня спя ко та спа дзе, а ў ся рэ дзі не тыд ня на тэ ры то рыю 

кра і ны пач не па сту паць больш ха лод нае па вет ра з поў-

на чы Еў ро пы, і тэм пе ра тур ны фон па ні зіц ца.

Сён ня ўдзень у асоб ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка-

рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі пра гры мяць на валь ні цы. 

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ад плюс 20 да плюс 

26 гра ду саў. У се ра ду, пе ра важ на па паў ноч най част цы 

кра і ны, мес ца мі ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы і 

па ры віс ты ве цер. Уна чы бу дзе ад 8 цяп ла да плюс 15 гра-

ду саў. Тэм пе ра ту ра спа дзе і днём: ча ка ец ца ў асноў ным 

ад плюс 15 да плюс 22 гра ду саў, а па паў днё вым ус хо дзе 

кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 24 цяп ла.

Не зме ніц ца на двор'е і ў чац вер. У гэ ты дзень мес ца-

мі па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы 

бу дзе ад 6 да 11 гра ду саў цяп ла, удзень — плюс 15—22. 

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

пят ні цу ўна чы ў паў ноч на-за ход ніх, а ўдзень і ў цэнт раль-

ных ра ё нах кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы. 

Мес ца мі маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 6 да плюс 12 гра ду саў, удзень — 

14—21 цяп ла, па поўд ні кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 

плюс 22—26 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Стар шы ня Ві цеб ска га 

гар вы кан ка ма Вік тар НІ-

КА ЛАЙ КІН на су стрэ чы з 

ве тэ ра на мі Вя лі кай Ай чын-

най, бы лы мі пад поль шчы-

ка мі, пра цаў ні ка мі ты лу ад 

імя га ра джан па дзя ка ваў 

за ге ра ізм, якія яны пра яві-

лі ў ба раць бе з аку пан та мі. 

Мэр на га даў, што ў 1941—

1944 га дах у Ві цеб ску дзей-

ні ча ла пяць ла ге раў смер ці. 

Там бы ло зні шча на, па мер-

ла ад хва роб ка ля 200 ты-

сяч ча ла век. Гэ та больш, 

чым бы ло на сель ніц тва ў 

го ра дзе да вай ны. Для па-

раў нан ня, у Ві цеб ску ця пе р 

ка ля 380 ты сяч жы ха роў.

У адзін са свя точ ных дзён 

ад бы ла ся вель мі зна ка вая 

па дзея: ад крыц цё па мят-

на га зна ка, пры све ча на га 

75-год дзю пар ты зан ска га 

па ра да ў Ві цеб ску. Яго мож-

на лі чыць уні каль ным, бо, як 

вя до ма, та кі па рад быў яшчэ 

толь кі ў Мін ску. Стар шы ня 

Ві цеб ска га аб лас но га Са-

ве та дэ пу та таў Ула дзі мір 

ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ на цы ры мо ніі 

ад крыц ця па ве да міў, што 

ро біц ца для ра мон ту і рэ-

кан струк цыі на тэ ры то рыі 

ме ма ры я лаў і во ін скіх па-

ха ван няў, падкрэсліў, што 

тра ды цыя ўве ка веч ваць 

тое, што звя за на з вай ной, 

пра цяг ва ец ца, дзя ку ю чы 

края знаў цам, му зей ным ра-

бот ні кам, по шу ка ві кам.

Сё ле та вель мі маш таб най 

ста ла рэ кан струк цыя та го, 

што ад бы ло ся пад час вы-

зва лен ня го ра да. Ты ся чы 

лю дзей прый шлі пагля-

дзець, як ак ты віс ты з гурт-

коў ва ен най рэ кан струк цыі 

па каз ва лі фраг мен ты бою 

за го рад...

У свя точ ным Ві цеб ску 

мож на бы ло «пе ра не сці ся 

ў ча се», уба чыць быт са-

вец кіх бай цоў пад му зы ку 

1930—1950-х га доў. Гэ та 

асаб лі ва кра ну ла сэр цы 

ве тэ ра наў вай ны, тых, хто 

быў ма лень кі ў тыя га ды.

За пяць дзён свят ка ван ня 

ар га ні за та ры пра вя лі сот-

ні ме ра пры ем стваў. І, што 

ці ка ва, не толь кі ў цэнт ры 

го ра да, але і ў мік ра ра ё нах. 

Вель мі ці ка вай бы ла вы стаў-

ка рэт ра-аў та ма бі ляў, шмат 

га ра джан прый шло на свя-

та га рад ской га зе ты «Віць бі-

чы», ін тэр ак тыў ныя пля цоў кі 

вы ра та валь ні каў, ДАІ.

Ар га ні за ва лі і пер шы ад-

кры ты ма ла дзёж ны фес-

ты валь ха рэа гра фіі. Шмат 

гле да чоў са бра лі спар тыў-

ныя ме ра пры ем ствы: ку бак 

го ра да па пляж ным фут бо-

ле і чэм пі я нат па стрыт бо-

ле, спа бор ніц твы па лоў лі 

ры бы.

Вель мі спа да ба лі ся га ра-

джа нам і гас цям го ра да дэ-

гус та цыі і про даж та ва раў 

ад мяс цо вых вы твор цаў.

У рам ках пра ек та «Ві цебск 

ту рыс тыч ны» ад бы ла ся 

прэ зен та цыя эк скур сій ных 

марш ру таў, якіх, між ін шым, 

з кож ным го дам ста но віц ца 

ўсё больш.

Відовішча да поў ні лі гос-

ці з Лат віі, якія пры вез лі 

з са бой на род нае свя та 

«Лі га».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Свята з ран ку да но чы
Ві цебск ад зна чыў 1045-год дзе

Фо та Аляк сея СПАТ КАЯ.

Пер шыя 

ме ра пры ем ствы 

пра вя лі 26 чэр ве ня. 

Уліч ва ю чы, што свя та 

су па ла з юбі ле ем 

вы зва лен ня Бе ла ру сі, 

шмат ме ра пры ем стваў 

бы ло прысвечана яму.


