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ЦЫТАТА ДНЯ

Аляк сандр ШАМ КО, 
мі ністр спор ту і ту рыз му:

«Алім пій скі 2014-ы быў ня прос-
тым, ён быў ад зна ча ны мност-
вам па дзей. Уся го, па звест ках на 
па ча так снеж ня мі ну ла га го да, 
бе ла рус кія ат ле ты за ва я ва лі 558 
ме да лёў на Алім пій скіх гуль нях, 
чэм пі я на тах і Куб ках све ту і Еў-
ро пы. У іх лі ку 158 за ла тых, 175 
ся рэб ра ных і 225 брон за вых. За рэ-
гіст ра ва ны 61 спар тыў ны рэ корд 
Бе ла ру сі. Аў та ра мі най вы шэй-
шых на цы я наль ных да сяг нен няў 
ста лі 48 ат ле таў. Най боль шая 
коль касць рэ кор даў (16) уста ноў-
ле на ў пла ван ні 13 спарт сме на мі. 
У страль бе з лу ка аб ноў ле на 10 
рэ корд ных вы ні каў 8 май стра мі 
гэ та га ві ду, у ку ля вой страль бе 
— 9 і г.д. Ліч бы, якія ўну ша юць 
пэў ны ап ты мізм, але я не стаў бы 
пе ра больш ваць іх зна чэн не. Яны 
— не са ма мэ та, хоць і ад люст-
роў ва юць сту пень га тоў нас ці 
ат ле таў. Ця пер на шы на ма ган ні 
на кі ра ва ны на на леж ную пад рых-
тоў ку да лет няй Алім пі я ды-2016 
у Рыа-дэ-Жа ней ра».

Да ра гія су ай чын ні кі!

Ча ла ве чае жыц цё ня рэд ка па раў-
ноў ва юць з да ро гай. І гэ та да ро га з 
асаб лі вы мі пра ві ла мі. Па ёй мож на 
прай сці толь кі адзін раз, і нель га па-
вяр нуць на зад.

Ста ра жыт ныя муд ра цы ву чы-
лі: ца ні це кож нае свет лае ім гнен не 
жыц ця, кож ную ра дасць. Не да зва-
ляй це дроб ным не пры ем нас цям і за-
сму чэн ням за ха піць вас. Не рас трач-
вай це ся бе на зайз драсць, крыў ды і 
зла слоўе. Толь кі та ды вы пач ня це 
жыць са праўд ным жыц цём і зной-
дзе це не пад роб нае шчас це.

Мы ча сам, на ра ка ю чы на хут ка-
цеч ныя цяж кас ці, не за ўва жа ем са-
ма га важ на га, не цэ нім тыя да ры, 
якія пад но сіць нам жыц цё.

Са праўд ныя каш тоў нас ці ін шы 
раз не пры кмет ныя ў звы чай най мі-
тус ні. І час та лю дзі па чы на юць ра-
зу мець іх зна чэн не толь кі та ды, ка лі 
страч ва юць іх не зва рот на.

Га лоў ная каш тоў насць, за якую 
мы па він ны дзя ка ваць лё су, — гэ та 
мір. Мір у на шых сем' ях, у на шай кра-
і не, у ад но сі нах па між людзь мі.

Ады хо дзя чы год рап тоў на і тра-
гіч на да ка заў нам са праўд ную каш-
тоў насць мі ру. Ён па ка заў усім нам 
— лю быя жыц цё выя праб ле мы ады-
хо дзяць на зад ні план, па чы на юць 
зда вац ца дроб ны мі і не іс тот ны мі та-
ды, ка лі рвуц ца сна ра ды, сві шчуць 
ку лі і лі ец ца кроў.

Ня ма ў ча ла ве ка ні чо га да ра жэй-
ша га за жыц цё. І ня ма пра ва больш 
важ на га, чым пра ва на жыц цё.

Нам трэ ба ра зу мець і па мя таць, 
на чым грун ту ец ца са праўд ны мір. 
І што з'яў ля ец ца га лоў най па гро зай 
для яго.

Ас но ва са праўд на га мі ру — гэ та 
да бры ня, цяр пі масць і зго да па між 
людзь мі. Гэ та га тоў насць да ра ваць 
чу жыя па мыл кі, гэ та здоль насць у не-
чым па сту пац ца сва і мі ін та рэ са мі.

Мы на свае во чы пе ра ка на лі ся, да 
ча го вя дуць унут ра ны раз лад, ня на-
вісць і не цяр пі масць. Ад яр кіх і рэз-
кіх ло зун гаў, якія се юць ва ро жасць, 
адзін крок да рас ко лу гра мад ства. 
Ад рас ко лу гра мад ства адзін крок да 
ўсе агуль най ня на віс ці. А ад яе адзін 
крок да вай ны. І ка лі лю дзі за бы ва-
юць пра каш тоў насць мі ру і зго ды, 
то ўсе гэ тыя тры кро кі яны ро бяць у 
ад но ім гнен не.

Сем дзе ся ці год дзяў та му мы за-
пла ці лі за мір міль ё на мі ча ла ве чых 
жыц цяў. Бе ла ру сы доб ра ве да юць 
ца ну мі ру і па сён няш ні дзень за хоў-
ва юць асаб лі ва бе раж лі вае стаў лен-
не да яго.

Упэў не ны, кож ны з нас хо ча най-
хут чэй ша га ад наў лен ня мі ру на зям-
лі на шых бра тоў. Гэ та шчы рае, ду-
шэў нае па чуц цё на ша га на ро да. Мы, 
бе ла ру сы, зы чым мі ру ўсім на шым 
сяб рам і су се дзям. Мы ро бім і бу дзем 
ра біць усё, што ад нас за ле жыць, каб 
збе раг чы яго і аба ра ніць.

Мір — гэ та ас но ва жыц ця і роск-
ві ту. І та му ў на ды хо дзя чым 2015 

го дзе перш за ўсё я зы чу ўсім нам 
мі ру — мі ру ў ду шы, мі ру ў сем' ях, 
мі ру ў кра і не!

Да ра гія сяб ры!

Ады хо дзя чы год па да рыў нам ня-
ма ла пры чын для ра дас ці.

Нас ста ла больш амаль на 7 ты-
сяч ча ла век. Дзяр жа ва пры ня ла раз-
гор ну тую пра гра му па пад трым цы 
сем' яў з два і мі, тра і мі і больш дзець-
мі. Гэ та наш свя до мы курс, які мы 
пра доў жым і ў да лей шым.

Гэ ты год увой дзе ў на шу гіс то-
рыю як час па мя ці і па тры я тыз му. 
Усе на род нае свят ка ван не 70-й га-
да ві ны вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў зноў 
на га да ла нам: не бы вае бу ду чы ні 
без мі ну ла га, без су вя зі па ка лен няў. 
Наш агуль ны свя ты аба вя зак — кло-
пат аб ве тэ ра нах, аб усіх ста рых, 
вы ха ван не на іх пры кла дзе сва іх 
дзя цей і ўну каў.

Ады хо дзя чы год мы не здар ма на-
зва лі Го дам гас цін нас ці.

Рэс пуб лі ка Бе ла русь рас чы ні ла 
дзве ры для ўсіх кра ін у час чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі. Дзя сят кі ты сяч 
гас цей з са мых роз ных кут коў пла-
не ты ад кры лі для ся бе Бе ла русь і 
бе ла ру саў — утуль ную, пры го жую, 
да гле джа ную кра і ну, у якой жы ве 
спа гад лі вы, вет лі вы і доб ры на род. 
Упэў не ны, што кож ны з на шых гас-
цей па вёз з са бой час цін ку ра дас ці і 
цеп лы ні, па до ра най яму бе ла рус кай 
зям лёй.

Усіх нас па ра да ва лі спарт сме ны 
на зім няй Алім пі я дзе. Уся кра і на як 
адзін ча ла век пе ра жы ва ла за на-
шых алім пій цаў — і яны не пад вя лі 
нас!

(Заканчэнне на 2-й стар.)

МІ РУ Ў ДУ ШЫ, МІ РУ Ў СЕМ' ЯХ, 
МІ РУ Ў КРА І НЕ!

НА ВА ГОД НІ ЗВА РОТ ПРЭ ЗІ ДЭН ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ АЛЯК САНД РА ЛУ КА ШЭН КІ ДА БЕ ЛА РУС КА ГА НА РО ДА
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