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Па сло вах кі раў ні ка дзяр-

жа вы, кас міч ная га лі на на-

шай кра і ны ўпэў не на раз ві-

ва ец ца. Бе ла русь па спя хо ва 

вы пус кае ап тыч ныя сіс тэ мы 

вы со кай раз роз на сці для 

спа да рож ні каў, кас міч ныя 

люс тэр кі з асаб лі вай глад ка-

сцю, апа ра ту ру для дыс тан-

цый на га зан дзі ра ван ня. Су-

мес на з ра сій скі мі ка ле га мі 

ай чын ныя спе цы я ліс ты рас-

пра цоў ва юць перс пек тыў-

ныя тэх на ло гіі, пры ма юць 

удзел у пра ек це ства рэн ня 

но ва га кас міч на га апа ра та, 

пла ну юць су пра цоў ніц тва ў 

рам ках між на род най пра-

гра мы «Сі ры ус».

Так са ма бе ла рус кі лі-

дар на га даў, што Бе ла русь 

з'яў ля ец ца паў на праў ным і 

ак тыў ным удзель ні кам Ка-

мі тэ та ААН па вы ка ры стан ні 

па за зем най пра сто ры дзе ля 

мір ных мэт.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр-

жа вы, усё вы шэй на зва нае 

ад бы ва ла ся не прос та на 

яго ва чах — яму да во дзі ла ся 

пры маць ра шэн ні па раз віц-

ці кас міч най га лі ны ў Бе ла-

ру сі. Ён ад зна чыў, што ка лі б 

не бы ло бе ла рус кіх кас ма-

на ўтаў, на ўрад ці ў на шай 

кра і не ўзя лі ся б за гэ тую тэ-

му. «Сён ня мы не шка ду ем. 

Шмат бы ло су пра ці ўлення, 

раз моў, гэ та но вая бы ла тэ-

ма для Бе ла ру сі, але тым не 

менш мною бы лі пры ня ты 

ра шэн ні, перш за ўсё та му, 

што гэ та са мыя но выя тэх-

на ло гіі — най ноў шыя тэх на-

ло гіі, якія па цяг ну лі за са бой 

цэ лы сек тар эка но мі кі. Гэ та 

спры яе ўзды му Бе ла ру сі на 

больш вы со кі ўзро вень. Гэ та 

спры яе та му, што Бе ла русь 

ста ла ў шэ раг вы со ка раз ві-

тых цы ві лі за ва ных дзяр жаў, 

дзе раз ві ва юц ца атам ная 

энер ге ты ка, кас ма на ўты ка, 

ін шыя кі рун кі», — ска заў 

Прэ зі дэнт.

Ён да даў, што сён ня ўвесь 

свет аб' яд ноў вае свае на ма-

ган ні ў за сва ен ні кос ма су. 

На дум ку Аляк санд ра Лу ка-

шэн кі, гэ та і з'яў ля ец ца ру-

ха ю чай сі лай на ву ко ва-тэх-

ніч на га пра грэ су. Су мес ная 

пра ца ву чо ных, ін жы не раў, 

тэх ні каў, без умоў на, спры яе 

раз віц цю і ін шых сфер, рос-

ту на цы я наль ных эка но мік.

«Яск ра вы прык лад 

эфек тыў на га між на род на-

га су пра цоў ніц тва ў га лі не 

асва ен ня кос ма су — гэ-

та Між на род ная кас міч ная 

стан цыя», — звяр нуў ува гу 

Прэ зі дэнт.

Ён на га даў, што за пуск 

пер ша га мо ду ля ад быў ся 

20 га доў та му. Ужо та ды ў 

рас пра цоў цы і збор цы стан-

цыі ўдзель ні ча лі 15 кра ін, 

ця пер яе маг чы мас ці вы ка-

рыс тоў ва юць у сва іх мэ тах 

сто дзяр жаў. На яе бор це па-

спя хо ва і плён на пра цу юць 

прад стаў ні кі роз ных на цы я-

наль нас цяў. «Гэ та ар бі таль-

ная ла ба ра то рыя — узор 

та го, як у су час ным све це 

мож на і трэ ба вы бу доў ваць 

парт нёр скія і дзе ла выя ад-

но сі ны па між дзяр жа ва мі і 

на ро да мі, якія на ся ля юць 

пла не ту. Ка лі хо ча це — гэ та 

яр кі прык лад нам, зям ля нам, 

як трэ ба жыць у гэ тым цес-

ным све це, які хут ка раз ві-

ва ец ца, жыць у мі ры і зго дзе 

на ка рысць усіх на ро даў. На 

жаль, мы не заў сё ды, а то 

і час ця ком гэ тым пры кла-

дам не ка рыс та ем ся. У нас 

на Зям лі час та ад бы ва ец ца 

ўсё на ад ва рот, — да даў бе-

ла рус кі лі дар. — Та кім жа 

вы са ка род ным мэ там слу-

жыць Між на род ны аль янс 

апе ра та раў штуч ных спа-

да рож ні каў Зям лі «Па нГеа». 

На су вя зі з ім зна хо дзіц ца 

і бе ла рус кі апа рат «Бел ін-

тэр сат-1».

Кі раў нік дзяр жа вы пад-

крэс ліў: важ на ўсе да сяг нен-

ні і на за па ша ныя ў кас міч най 

га лі не ве ды на кі роў ваць на 

ка рысць для лю дзей, а так-

са ма на вы ра шэн не праб-

лем эка ло гіі, па пя рэ джан-

не над звы чай ных сі ту а цый 

пры род на га і тэх на ген на га 

ха рак та ру. На га ран та ван-

не хар чо вай бяс пе кі і ра цы я-

наль на га зем ле ка ры стан ня. 

На за ха ван не пры род ных 

рэ сур саў і бія ла гіч най раз-

на стай нас ці, на вы ву чэн не 

па за зем най пра сто ры вы-

ключ на з мір ны мі мэ та мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўпэў не ны, што трэ ба бу дзе 

вы ра шыць шмат за дач да-

лей ша га асва ен ня кос ма су. 

На па рад ку дня — но выя 

па лё ты ча ла ве ка на Ме сяц, 

пі ла та ван не ка раб лёў на 

Марс, по шук і да сле да ван не 

ін шых пры дат ных для жыц-

ця пла нет.

«Ка му, як не вам, удзель-

ні кам кас міч ных экс пе ды-

цый, ве даць, што толь кі з 

лі ніі ар бі ты мож на ўба чыць, 

якая ма лень кая і крох кая на-

ша пла не та ў маш та бах Су-

све ту. Толь кі зір нуў шы ў ілю-

мі на тар, мож на зра зу мець, 

што яна — наш агуль ны дом, 

кло пат пра які — на пля чах 

усёй су час най цы ві лі за цыі, 

кож на га ча ла ве ка, — ад зна-

чыў бе ла рус кі лі дар, звяр та-

ю чы ся да ўдзель ні каў фо ру-

му. — Там, на вы шы ні сот няў 

кі ла мет раў, асаб лі ва зра зу-

ме ла, што мы ўсе — дзе ці 

Зям лі, ад на сям'я. І ў ад ка зе 

за бу ду чы ню гэ та га ка ва лач-

ка Су све ту».

На яго дум ку, ме на ві та 

ра зам, у цес ным су пра цоў-

ніц тве, мы на блі зім ся да но-

вых знач ных вех асва ен ня 

кос ма су. «Толь кі ў ін та рэ-

сах уся го све ту, да вя ра ю чы 

ад но ад на му, мы па він ны 

бу да ваць на шу кас міч ную 

бу ду чы ню. Бе ла русь га то-

вая да дыя ло гу, ак тыў на га 

ўдзе лу ў мір ных пра гра мах 

і пра ек тах, — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. — Мы ра ды та-

му, што трыц цаць пер шы 

Між на род ны кан грэс Аса-

цы я цыі ўдзель ні каў кас міч-

ных па лё таў пра хо дзіць у 

на шай ста лі цы — го ра дзе-

ге роі Мін ску!»

Кі раў нік дзяр жа вы па-

жа даў удзель ні кам плён най 

пра цы, ці ка вых су стрэч і 

доб рых ура жан няў аб на шай 

кра і не і гас цін ным на ро дзе, 

а на шай пла не це — мі ру, 

даб ра і роск ві ту.

На па мяць Прэ зі дэн ту 

па да ры лі кар ці ну, якую на-

ма ля ваў Аляк сей Ля во наў. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

пра сіў, каб, перш чым гэ ты 

твор мас тац тва ад пра вяць 

у Па лац Не за леж нас ці, ён 

быў у «Бел экс па» і на гад ваў, 

што сла ву ты кас ма наўт, які 

не змог пры ехаць на кан-

грэс, — по бач з яго ўдзель-

ні ка мі. Кі раў нік дзяр жа вы 

на зваў кар ці ну не ацэн най.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
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У тэ му
Як ад зна чыў у ку лу а рах кан грэ са лёт чык-кас ма наўт СССР, ура джэ нец Бе ла ру сі Пётр 

Клі мук, Бе ла русь — кра і на пе ра да вая. «Кас ма на ўты, якія пры еха лі сю ды, дзі вяц ца. Та кая 

чыс ці ня, так усё пры ем на тут, і так су стра ка юць доб ра», — да даў ён.

Што ча кае кас міч ную сфе ру? На гэ тае пы тан не Пётр Клі мук ад ка заў, што за ёй — 

бу ду чы ня. «Ча ла век заў сё ды імк нец ца да но ва га. А кас ма на ўты ка — гэ та но вае. Мо жа 

быць, мы яшчэ цы ві лі за цыю якую-не будзь но вую ўба чым, на пла не це но вай па бы ва ем. 

Та му што ўсё раз ві ва ец ца. Толь кі па гля дзі це, як на пла не це за не вя лі кі пра ме жак ча су 

пай шоў на пе рад на ву ко ва-тэх ніч ны пра грэс», — ска заў наш сла ву ты зям ляк.

Лёт чык-кас ма наўт, ура джэ нец Бе ла ру сі Алег На віц кі рас ка заў жур на ліс там, што 

раз ліч вае ад пра віц ца ў но вы па лёт у 2020 го дзе. Ён ад зна чыў той факт, што не кож ная 

кра і на ўда стой ва ла ся го на ру пры маць па доб нае маш таб нае ме ра пры ем ства. На яго 

дум ку, гэ та нар маль ны дыя лог роў ных парт нё раў. «Свет лю дзей, якія вы кон ва юць па-

лё ты ў кос мас, не вель мі вя лі кі для на шай пла не ты. Та му кан грэс у пер шую чар гу дае 

маг чы масць па гу та рыць з ка ле га мі, па ва жа ны мі ве тэ ра на мі», — да даў ён.

Член экі па жа Між на род най кас міч най стан цыі — бор тін жы нер Алег Ар цем' еў па ві таў 

удзель ні каў кан грэ са з кос ма су і асаб лі ва пад крэс ліў свае сва яц кія су вя зі з Бе ла рус сю. 

«Мой баць ка на ра дзіў ся ў па сёл ку Друя Ві цеб скай воб лас ці, і ця пер ра зам з ма ёй ма-

май яны пра жы ва юць у го ра дзе Ві цеб ску. Жон ка мая так са ма на ра дзі ла ся ў Бе ла ру сі 

ў го ра дзе Ба ра на ві чы. Вас ні дзе так не пры муць, як у Бе ла ру сі. Даб рэй ша га на ро да і 

кра і ны на све це ня ма», — ска заў ён.

Па вод ле Бел ТА.

Ёсць пэў ная асаб лі васць у 

Дня го ра да Мін ска, і асаб лі-

васць гэ та ста но віц ца тра ды-

цы яй — фіз куль тур на-спар-

тыў нае свя та, якое мож на 

на зваць на род ным. Бо лю-

бы ах вот ны мо жа ўзяць у ім 

удзел: і ма лыя дзе ці, і тыя, 

хто прый шоў прос та па гля-

дзець, і спарт сме ны, і сту дэн-

ты, і дзяр жаў ныя слу жа чыя. 

Да рэ чы, ме на ві та сту дэн ты і 

дзяр жаў ныя слу жа чыя за да лі тон, 

бо ўдзель ні ча лі ў эс та фет ных гон-

ках на лы жа ро ле рах і ро лі ка вых 

кань ках, з гэ тых эс та фет і па чаў ся 

Дзень Мін ска — 2018.

Пер шы мі стар та ва лі сту дэн ты, 

але яшчэ за паў га дзі ны да стар ту 

да не вя лі кай гру пы спарт сме наў 

па ды шоў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. Трош кі паз ней вы свет лі-

ла ся, што алім пій ская чэм пі ён ка 

На дзея Скар дзі на і кань ка беж цы 

Ма ры на Зу е ва і Іг нат Га ла ва цюк, з 

які мі ён гу та рыў, скла да лі ра зам з 

лі да рам кра і ны ка ман ду, якая вы-

сту па ла ад На цы я наль на га алім-

пій ска га ка мі тэ та.

По тым Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра ехаў ся па спар тыў най тра се ра-

зам з На дзе яй Скар дзі на — у якас-

ці раз мін кі. Яшчэ паз ней ён гэ так 

жа раз мяў ся з ма лод шым сы нам. 

І на пэў на, гэ та бы ло най леп шым 

пі я рам свя точ ных спа бор ніц тваў. 

Усе, хто прый шоў на Дзень го ра да, 

маг лі ўба чыць лі да ра кра і ны зу сім 

по бач, мно гія зды ма лі кі раў ні ка 

дзяр жа вы на ка ме ры сва іх смарт-

фо наў. 

Эс та фе та та кое ўра жан не 

толь кі ўзмац ні ла. Але па па рад ку. 

Даў жы ня тра сы, якая пра хо дзі ла 

па пра спек це Пе ра мож цаў (рух 

аў та ма бі ляў па га рад ской ма гіст-

ра лі быў пе ра кры ты), скла ла два 

кі ла мет ры во сем сот мет раў. Гэ ту 

тра су па ві нен быў прай сці па чар-

зе кож ны з ча ты рох удзель ні каў 

ка ман ды. У склад кож най ка ман-

ды ўва хо дзі лі дзве жан чы ны і два 

муж чы ны.

Стар та ва лі і фі ні ша ва лі спарт-

сме ны ка ля Па ла ца спор ту, раз ва-

рот ра бі лі ка ля пе ра кры жа ван ня з 

ву лі цай Гвар дзей скай. Спа чат ку 

спа бор ні ча лі па між са бой сту-

дэн ты вы шэй шых на ву чаль ных 

уста ноў і ка ман да ама та раў. Да-

рэ чы, у скла дзе апош няй вы сту піў 

са мы юны ўдзель нік гон кі — ву-

чань 8 кла са Аст ра шыц кай шко-

лы Міка лай Лука шэн ка. Трэ ба 

ска заць, што ма ла ды ча ла век 

па ка заў ся бе до сыць тэх ніч ным і 

хут кім бе гу ном.

Вый гра ла спа бор ніц тва па між 

ВНУ ка ман да Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най 

куль ту ры, на дру гую пры ступ ку 

п'е дэс та ла пад ня лі ся сту дэн ты 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да-

га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма 

Тан ка, брон за выя ме да лі за ва я-

ва лі сту дэн ты Ака дэ міі кі ра ван ня 

пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. Уз на га родж ван не ма ла дых 

лю дзей пра во дзі ла кі раў нік Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля 

Кача на ва.

У дру гой гон цы ўдзель ні ча лі 

11 ка ман даў, у кож най па ча ты ры 

ча ла ве кі. Пры аб' яў лен ні скла даў 

і ста ла вя до ма, што На цы я наль-

ны алім пій скі ка мі тэт прад ста вяць 

На дзея Скар дзі на, Ма ры на Зу е-

ва, Іг нат Га ла ва цюк і Прэ зі дэнт 

НАК — Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

З імі спа бор ні ча лі ка ман ды, якія 

прад стаў ля лі Ка мі тэт дзяр жаў най 

бяс пе кі, Дзяр жаў ны па гра ніч ны 

ка мі тэт, Дзяр жаў ны мыт ны ка мі-

тэт, мі ніс тэр ствы аду ка цыі, спор ту 

і ту рыз му, унут ра ных спраў, ахо вы 

зда роўя, аба ро ны. Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях вы ста ві-

ла дзве ка ман ды.

Трэ ба ска заць, што пас ля пер-

ша га эта пу лі дзі ра ва ла ка ман да 

Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі, дру-

гім пе ра даў эс та фе ту прад стаў нік 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, трэ-

цяй ста ла На дзея Скар дзі на. Але 

ўжо на дру гім эта пе Ма ры на Зу е ва 

вы ве ла ка ман ду На цы я наль на га 

алім пій ска га ка мі тэ та ў лі да ры, 

а Іг нат Га ла ва цюк і Аляк сандр 

Лукашэн ка за ма ца ва лі пе ра мо гу. 

Прэ зі дэнт фі ні ша ваў у лы жа ро лер-

най гон цы ся род ка ман даў сі ла вых 

ве дам стваў і ор га наў дзяр жаў на га 

кі ра ван ня пер шым.

Дру гой на фі ніш прый шла ка-

ман да Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе-

кі, трэ цім за вер шыў гон ку мі ністр 

спор ту і ту рыз му Сяр гей Ка валь-

чук. І ме на ві та ўдзел кі раў ні ка мі-

ніс тэр ства вы веў яго ка ман ду на 

дру гое мес ца, бо та кія бы лі пра ві-

лы спа бор ніц тваў.

У вы ні ку мэр Мін ска Анд рэй 

Шо рац уру чыў за ла тыя ме да лі 

ка ман дзе На цы я наль на га алім-

пій ска га ка мі тэ та, ся рэб ра ныя — 

ка ман дзе Мі ніс тэр ства спор ту і 

ту рыз му, брон за выя — ка ман дзе 

Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі.

По тым бы лі фо та се сіі, аб мен 

ура жан ня мі, він ша ван ні. Свя та 

пра доў жы ла ся ма са вым стар там. 

Ад на ча со ва на роз ных пля цоў ках 

ад бы ва лі ся ін шыя спа бор ніц твы. 

Мінск у гэ ты дзень не прос та гу-

ляў, Мінск у гэ ты дзень зай маў ся 

спор там — ве се ла, па-фес ты валь-

на му.

А эс та фе та па ка за ла, што ў на-

шай кра і не трэ ба не толь кі ўмець 

кі ра ваць, быць пра фе сі я на лам 

сва ёй спра вы, ча ла ве кам па-доб-

ра му ам бі цый ным, але і зна хо дзіц-

ца ў доб рай спар тыў най фор ме. 

І да ты чыц ца гэ та як дзяр жаў ных 

слу жа чых, прад стаў ні коў сі ла вых 

струк тур, так і сту дэн таў, усіх і 

кож на га. Ма ры на Зу е ва ска за ла 

пра ро лі кі: «Гэ та ве се ла!» Але гэ та 

яшчэ і здо ра ва — ад сло ва «зда-

роўе». Мы мо жам стаць кра і най 

зда ро вых лю дзей. Для гэ та га трэ-

ба за няц ца са бой, вы дзе ліць час 

для трэ ні ро вак. Не дзе ля кар' е ры. 

Дзе ля ся бе. І сва іх дзя цей, для якіх 

мы прык лад.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

СТАЦЬ СПАР ТЫЎ НАЙ КРА І НАЙ
Мы ма ем усе шан цы, а кі раў ніц тва дзяр жа вы па дае прык лад
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РА ЗАМ СПА СЦІГ НЕМ 
ГЛЫ БІ НІ СУ СВЕ ТУ

Наперадзе — Надзея СКАРДЗІНА.


