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Гро дзен ская зям ля вя до ма і 

сва ёй пры га жос цю. Юбі лей го ра-

да — важ кая на го да, каб ус пом-

ніць ба га тую гіс то рыю Грод на, 

якая між тым пі шац ца дзень за 

днём.

З гіс та рыч на га пра ме на ду па-

ча лі ся і свя точ ныя ме ра пры ем-

ствы. На пля цоў цы гро дзен ска га 

ар хі ва ры у са — ахоў ні ка сім ва ліч-

на га скрут ка — па кі нуў свой за-

піс  гу бер на тар Ула дзі мір Краў цоў. 

Ад ра зу пас ля гэ та га га рад ні чы 

за пра сіў усіх на ім пра ві за ва ную 

эк скур сію, дзе мож на бы ло ўба-

чыць урок му зы кі на бал ко не, ры-

цар скі па яды нак і на ват па чуць 

се рэ на ды ста ра жыт на га ідаль га 

сва ёй да ме сэр ца. Та кія імер сіў-

ныя спек так лі без па чат ку і кан ца 

па пу ляр ныя ў Еў ро пе, а ў Грод не і ў 

Бе ла ру сі ар га ні за ва ны ўпер шы ню. 

На пра ця гу дня на цэнт раль най ву-

лі цы Грод на мож на бы ло ўба чыць 

ці ка выя сцэ ны з жыц ця го ра да і 

апы нуц ца ў ат мас фе ры да лё ка-

га мі ну ла га. Мно гія га ра джа не і 

гос ці го ра да між во лі ста на ві лі ся 

ўдзель ні ка мі гэ та га імер сіў на га 

спек так ля, што спры я ла на строю 

і ад чу ван ню свя та. На та кі лад бы-

лі на кі ра ва ны ўсе ме ра пры ем ствы 

маш таб на га дзе ян ня.

Да рэ чы, го рад на пя рэ дад ні 

свя та атры маў не каль кі важ кіх 

па да рун каў. У но вым мік ра ра ё не 

Аль шан ка ад кры лі дзі ця чы са док 

на 230 мес цаў. Гэ та ўжо чац вёр тая 

та кая ўста но ва ў ма ла дым мік ра-

ра ё не, які за раз ды на міч на раз-

ві ва ец ца. У гэ ты ж дзень тут ура-

чыс та быў ад кры ты мі ні-ры нак.

Яшчэ адзін па да ру нак атры ма лі 

пры ём ныя баць кі, якія вы хоў ва юць 

вась мя рых дзя цей. Для іх у дзень 

го ра да быў ад кры ты дом ся мей-

на га ты пу. Ён па бу да ва ны по бач 

з дву ма ін шы мі та кі мі ж аб' ек та мі, 

а ву лі ца ўжо атры ма ла не афі цый-

ную наз ву «баць коў скай».

Між тым ву лі ца Са вец кая пад-

час свя та ста ла але яй зна ка мі-

тас цяў. Тут мож на бы ло су стрэць 

ня ма ла вя до мых ар тыс таў, у тым 

лі ку ўдзель ні каў Еў ра ба чан ня, му-

зы кан таў, пісь мен ні каў. Цэнтр го-

ра да стаў тэ ат раль най пля цоў кай 

з дзя сят ка мі зон. Тут раз мяс ці лі ся 

і кніж ны фес ты валь, і спар тыў-

ны га ра док, і сыр ная пля цоў ка. 

Сыр ны фес ты валь у дзень го ра-

да стаў ужо тра ды цый ным. Удзел 

у ім пры ма юць сы ра ро бы з усёй 

кра і ны. Ар га ні за та ры і гэ тым ра-

зам змаг лі здзі віць — га на ро вым 

гос цем стаў кас ма наўт Алег На-

віц кі. Ад бы ла ся дэ гус та цыя но-

ва га га тун ку сы ру, які атры маў 

наз ву ў го нар ка ра леў ска га го ра-

да — «ГарадзенЪ».

Но выя зор кі за зі ха це лі на кі на-

алеі, дзе ўлад ка ва ны плі ты з наз-

ва мі кі на філь маў, якія тут зды ма лі. 

Пад час свя та ад кры лі яшчэ дзве — 

у го нар філь ма «Мя не за вуць Ар-

ле кі на» і «Ка а пе ра тыў Па літ бю ро». 

І гэ та яшчэ не ўсе «на він кі» ар хі-

тэк ту ры. На цэнт раль най пло шчы 

з'я віў ся 200-кі ла гра мо вы ме та ліч ны 

гло бус з наз вай га ра доў-па бра ці-

маў Грод на. Арт-аб' ект мо жа стаць 

яшчэ ад ной фо та зо най го ра да. 

Гло бус уста на ві лі по бач з «квіт не-

ю чым» со неч ным га дзін ні кам.

Свя точ ным арт-аб' ек там мож-

на на зваць і не звы чай ны ка ра вай, 

скла дзе ны з дзя сят ка апе тыт ных 

ка ра ва яў. Пры го жыя вы ра бы па-

да ра ва ны гас цям свя та, якія пры-

бы лі з су сед ніх кра ін і га ра доў-па-

бра ці маў.

Да рэ чы, у дзень свя та пло шча 

Ле ні на пе ра ўтва ры ла ся ў гі ганц-

кую кух ню. Ма ла хто прай шоў 

мі ма гаст ра на міч на га фес ты ва-

лю «Га ра дзен скія пры сма кі». Тут 

мож на бы ло ад чуць са праўд нае 

Ся рэд ня веч ча — у цэнт ры го ра-

да сма жы ла ся па ра ся на раж не. 

Мно гія вы ра бы бы лі па зна ча ны 

юбі лей най да тай — 890.

Ці ка вым штры хом свя та мож на 

на зваць вы ступ лен не гро дзен ска-

га ат ле та Аляк санд ра Ко дзі са, які 

пра цяг нуў це раз пло шчу 12-тон ны 

тра лей бус з ма лы мі па са жы ра мі. 

Усе пры сут ныя го ра ча пад тры ма-

лі сі ла ча. А ў гэ ты час ад быў ся і 

яшчэ адзін ці ка вы факт. Ка ля но-

вай ста туі ту рыс та ў цэнт ры го ра-

да су стрэ лі 60-ты сяч на га гос ця, ім 

ака заў ся гра ма дзя нін Нар ве гіі. Ён 

вы ка заў за да валь нен не, што тра-

піў на та кое пры го жае свя та.

Ве ча рам ад бы ло ся вог нен нае 

шоу ў Швей цар скай да лі не. Тэ атр 

агню прад ста віў но вую пра гра му, 

якая доў жы ла ся 15 хві лін. Фі на-

лам вы ступ лен ня стаў вог нен ны 

над піс «Грод на 890 га доў». Цёп ла 

су стрэ лі гро дзен цы бе ла рус кіх ар-

тыс таў — Але ну Лан скую, Рус ла на 

Алях но, бу ду ча га ўдзель ні ка дзі-

ця ча га Еў ра ба чан ня Да ні э ля Яст-

рэм ска га. А фі на лам свя та стаў 

пра цяг лы фе ер верк, які рас кве ціў 

не ба над го ра дам бліс ку чы мі ка-

ля ро вы мі зор ка мі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фота БелТА.
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На ХІ спе цы я лі за ва най вы стаў цы-кір-

ма шы «Ві цеб шчы на — за зда ро вы лад 

жыц ця» бы ло ча му здзіў ляц ца.

На прык лад, на вед валь ні кі ў чар гу вы-

строй ва лі ся, каб аца ніць стан зда роўя за 

не каль кі хві лін з вы ка ры стан нем кам п'ю тар-

най пра гра мы, рас пра ца ва най для кас ма-

наў таў. На пэў на, ін та рэс «па да грэў» ня даў ні 

мін скі кас міч ны фо рум.

Вы твор цы ж прад ста ві лі свае пра дук ты 

хар ча ван ня — не толь кі смач ныя, але і ка-

рыс ныя для зда роўя. (Рэ цэп ту ра ўсё час цей 

уз гад ня ец ца з ме ды ка мі.) Ся род прад пры-

ем стваў бы ла за ўва жа на ін тэ гра цый ная 

аграр ная струк ту ра — ААТ «Ві цеб скі мя са-

кам бі нат». Пра ства рэн не хол дын гаў сель-

ска гас па дар чай на кі ра ва нас ці на Ві цеб шчы-

не апош нім ча сам мно гае га во раць і пі шуць 

у СМІ. Акра мя зга да на га прад пры ем ства, у 

хол дын гу — га ра доц кая птуш ка фаб ры ка, 

ві цеб скі кам бі нат хле ба пра дук таў і ле пель-

скі ма лоч ны. Асар ты мент пра дук цыі ба га ты: 

каў бас ныя вы ра бы, пель ме ні, яй кі ку ры ныя 

ды пе ра пя лі ныя, мя са ін дыч кі, смя та на і ін-

шая «ма лоч ка», у тым лі ку і ма ро жа нае...

Між тым, ка ля кан цэрт най за лы «Ві-

цебск» пад час пра вя дзен ня кір ма шу за-

пра ша лі на «Ву лі цу зда роўя». Там рэ кла ма-

ва лі фіт нес, арм рэс лінг, ву ліч ны бас кет бол, 

скан ды наў скую хадзь бу, гі ра вы і ін шыя ві-

ды фіз куль ту ры і спор ту. Май стар-кла сы 

па ка за лі спар тыў ныя клу бы для дзя цей і 

пад лет каў і, што ўжо ў наш час ста ла нор-

май, пен сі я не раў.

Ся род тых, хто па він ша ваў удзель ні каў і 

гас цей, быў і на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня ахо вы зда роўя Ві цеб ска га абл вы-

кан ка ма Юрый ДЗЕР КАЧ, які ска заў, што 

вы стаў ка спе цы яль на пра во дзіц ца столь кі 

га доў, каб на ву чыць усіх ах вот ных за хоў-

ваць зда роўе.

Да рэ чы, ся род га на ро вых гас цей на вы-

стаў цы пры сут ні ча лі і зна ка мі тыя спарт-

сме ны. У пры ват нас ці, Ігар КАН ЫГІН, ба-

рэц кла січ на га (грэ ка-рым ска га) сты лю, 

двой чы чэм пі ён све ту, ся рэб ра ны пры-

зёр Алім пій скіх гуль няў, чэм пі ён Еў ро пы 

і СССР, які па жа даў юным зем ля кам вес ці 

зда ро вы лад жыц ця і быць ак тыў ны мі не 

толь кі на спар тыў ных пля цоў ках.

На він кі ў ды яг нос ты цы і ля чэн ні — тра-

ды цыя кір ма шу. Сё ле та, у пры ват нас ці, усе 

ах вот ныя змаг лі пра ве рыць ама лодж валь ны 

эфект ад за мор ска га слі ма ка, які, поў за-

ю чы па це ле, ро біць ску ру глад кай, «як у 

дзі ця ці»... Па-ра ней ша му за па тра ба ва ны мі 

бы лі пра па но вы пра ве рыць уз ро вень цук ру 

ў кры ві, пра кант ра ля ваць ар тэ рыя льны ціск, 

зра біць кар дыя гра му.

Сот ні на вед валь ні каў узя лі ўдзел у тэ ма-

тыч ных вік та ры нах і гуль нях.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



На свае во чыНа свае во чы   І СЛІ МАК І СЛІ МАК 
ДЛЯ АЗДА РАЎ ЛЕН НЯДЛЯ АЗДА РАЎ ЛЕН НЯ

З КА РА ЛЕЎ СКІМ З КА РА ЛЕЎ СКІМ 
РАЗ МА ХАМРАЗ МА ХАМ

Стар шы ня Гро дзен ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та Ме чы слаў ГОЙ 
піша пажаданні гораду Гродна.


