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У Дзень Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка ўручыў дзяржаўныя
ўзнагароды работнікам культуры.
Урачыстая цырымонія адбылася
ў Нацыянальным акадэмічным
Вялікім тэатры оперы і балета.
Сваіх герояў знайшлі ордэн
Францыска Скарыны, медаль
Францыска Скарыны, нагрудныя
знакі да ганаровых званняў
«Заслужаны дзеяч культуры»
і «Заслужаны артыст». Нагрудны
знак да ганаровага звання
народнага артыста Беларусі кіраўнік
дзяржавы ўручыў артысту балета
(салісту) — вядучаму майстру
сцэны Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета
Антону Краўчанку і артысту
драмы, вядучаму майстру сцэны
Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы Тамары Міронавай.

Фота БелТА.

«СТВАРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДАЕ НАТХНЕННЕ
ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ АСОБЫ І КРАІНЫ»

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што
цырымонія праходзіць у Дзень Незалежнасці і такім чынам у краіне зараджаецца новая

традыцыя — у гэтае важнае свята ўручаць
высокія дзяржаўныя ўзнагароды дзеячам
мастацтваў.

«Напярэдадні свята і сёння мы шмат
гаварылі аб Вялікай Айчыннай вайне, нашым ма раль ным аба вяз ку пе рад па ка-

леннем пераможцаў, якое падарыла нам
жыццё, — заўважыў Аляксандр Лукашэнка. — Дзень Незалежнас ці — не толькі
погляд у мінулае, але і арыенцір у будучыню краіны. І гэту будучыню вы ствараеце
сваёй творчасцю».
Дзейнасць работнікаў культуры патрэбная дзяржаве і людзям як паветра, упэўнены Прэзідэнт: «Таму што без вас, яркіх, паспяховых і таленавітых, жыццё бясколернае
і, самае страшнае, бездухоўнае. А там, дзе
няма стваральнай культуры, у людзей ніколі
не будзе натхнення на развіццё. Не толькі
асабістае, але і глабальнае — развіццё ўсёй
краіны». Ён падкрэсліў, што беларусы адчулі гэта на ўласным вопыце, калі ў 1990-я
кіраўнікі крычалі аб «нацыянальна-культурным адраджэнні», а помнікі архітэк туры,
тэатры і музеі развальваліся. У кінатэатрах
адкрываліся аўтасалоны і казіно. Творчыя
людзі сталі нікому не патрэбныя. Краіна
проста кацілася ў прорву».
Прэзідэнт падкрэсліў, што ўсё, чым сёння
па праву ганарацца беларусы — тэатры і
амфітэатры, замкі і сядзібы, музеі і мемарыяльныя комплексы, творчыя майстэрні і

выставачныя цэнтры, — створана за чвэрць
стагоддзя. «Я больш скажу: за такі кароткі
час мы фактычна адрадзілі тое, што страчвалі вякамі. Гэта стала магчыма дзякуючы вам, людзям культуры, — крэатыўным,
адданым сваёй прафесіі, дзяржаўна думаючым. Тое, што вы зрабілі, і тое, што ствараеце сёння, застанецца ў гісторыі. І шмат
у чым ад вас залежыць, якой яна будзе,
гэтая гісторыя нашай маладой незалежнай
рэспублікі. Ад вас залежыць, ці працягнуць
у будучыні беларусы гэтак жа ганарыцца
сваёй краінай, сваім мінулым. Ці застанецца Беларусь самабытнай і вядомай у свеце,
дзе на нашых вачах сціраюцца грані паміж нацыянальнымі культурамі. А галоўнае,
што сёння асабліва актуальна, ці захаваем
мы нашу ўнікальную нацыянальную асаблівасць — маральную чысціню», — сказаў
ён. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што
ўсё гэта — базавыя каштоўнасці, на якіх
будуецца незалежная дзяржава.
«Я хачу падзякаваць тым, хто ўсведамляе сваю адказнасць. Менавіта вашыя
поспехі і дасягненні далі нагоду для гэтай
сустрэчы. Я з велізарным задавальненнем

віншую вас з дзяржаўным святам — Днём
Незалежнасці Беларусі і заслужанымі ўзнагародамі. Хацеў бы пажадаць вам моцнага
здароўя, творчага натхнення і новых аўтарскіх праектаў. Вельмі хацеў бы, каб наша
традыцыя працягнулася. Будуць творчыя
поспехі — будзе каго ўзнагароджваць, а
значыць, будзе падстава і прычына для
сустрэчы. Са святам вас. Дзякуй усім, хто ў
гэтыя бурныя паслярэвалюцыйныя 2020-га
года часы застаўся ў Беларусі і дорыць
свай му на ро ду ра дасць і шчас це», —
сказаў беларускі лідар.
Пасля цырымоніі ўзнагароджання святочны вечар працягнуўся гала-канцэртам
«Музыка, мастацтва і культура Беларусі ў
вобразах, пачуццях і натхненнях Вялікага
тэатра!» Традыцыя праводзіць у Дзень Незалежнасці такія маштабныя паказы з удзелам найлепшых артыстаў оперы, балета і
аркестра зарадзілася ў Вялікім тэатры Беларусі летась. Са сцэны гучалі найлепшыя
творы сусветнага опернага мастацтва, сярод якіх фрагменты з опер «Яўген Анегін»,
«Травіята», «Рамэа і Джульета», а таксама
былі паказаны тэматычныя харэаграфічныя
кампазіцыі.

САМЫ ВАЖНЫ ДЗЕНЬ
Галоўнае дзяржаўнае свята сучаснай Беларусі — Дзень
Незалежнасці — сёлета супала з нядзеляй, і гэта толькі
ўзмацніла атмасферу ўдзячнасці тым, хто адваяваў і захаваў для нас гэту зямлю, і радасці ад таго, што нам ёсць што
святкаваць, ёсць чым ганарыцца, што берагчы і абараняць.
Галоўныя мерапрыемствы для ўсёй краіны адбыліся на
мемарыяльным комплексе «Курган Славы», дзе выступіў з
прамовай і сустрэўся з юнымі ўдзельнікамі праекта «Цягнік
Памяці» Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. У Мінску
прайшла ўрачыстая цырымонія ўскладання кветак і вянкоў
да манумента Перамогі на аднайменнай плошчы. Гэтак жа
свята расквеціла сталіцу Беларусі і яе гарады, дзе доўжылася да вечара і завяршылася акцыяй «Спяем гімн разам»
і феерверкамі.

яго майстры Варонежскага завода пры садзейнічанні кіраўніцтва
Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, Банка ВТБ і Жыровіцкага манастыра. Асвячэнне здзейсніў Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Веніямін.

ПЕРАЕМНАСЦЬ

У Брэсце па даўняй традыцыі святкаванне пачалося акцыяй ускладання кветак да помніка «Вызваленне». Пакланіцца подзвігу
папярэдніх пакаленняў прыйшлі кіраўнікі горада і вобласці, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, моладзь.
Гадзінай пазней людзі сабраліся на плошчы Цырыманіялаў у
Брэсцкай крэпасці, каб хвілінай маўчання ўшанаваць памяць абаронцаў цытадэлі і ўсіх воінаў, якія загінулі за Радзіму ў той вайне.
Воіны Брэсцкага гарнізона прайшлі ўрачыстым маршам уздоўж
некропаля і манумента «Мужнасць». Да Вечнага агню былі ўскладзены вянкі і кветкі.
«Тое, што мы сёння адзначаем свята ў цытадэлі вечнай памяці,
і ёсць складнік, а яшчэ — сімвал нашай незалежнасці, — адзначыў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Юрый ШУЛЕЙКА. —
Мы маем сваю дзяржаву, сваю граніцу, эканамічна ні ад каго не
залежым. Нам, свабоднай нацыі, беларускаму народу, ёсць што
святкаваць у гэты дзень».
Варта сказаць, што адзначаць Дзень Незалежнасці Брэст пачаў
напярэдадні, за два дні. У пятніцу прайшло свята Ленінскага раёна
пад назвай «Зямля герояў». У мікрараёне Дуброўка выступілі самадзейныя і прафесійныя артысты, была зладжана разнастайная
праграма для дзяцей з шоу мыльных бурбалак, атракцыёнамі і
спартыўнымі спаборніцтвамі.
«Брэст упэўнена сустракае свята, а брастаўчане, як ніколі, усведамляюць важнасць мірнай, стваральнай працы і разумеюць, што
толькі агульнымі намаганнямі можна дасягнуць вынікаў», — сказаў
журналістам падчас святкавання старшыня Брэсцкага гарвыканкама Аляксандр РАГАЧУК.
У суботу на вуліцы Савецкай іграў духавы аркестр, гараджан
парадавалі сваімі выступленнямі юныя і дарослыя салісты. Вялікая канцэртная праграма чакала гледачоў каля гандлёвага цэнтра
«Экватар».
Цэлы дзень у нядзелю працягваліся народныя гулянні, у тым ліку
ў абноўленым да гэтай даты Парку воінаў-інтэрнацыяналістаў.

НОВЫ ПУНКТ АДЛІКУ
Афіцыйная частка Дня Незалежнасці ў Віцебску прайшла на
плошчы Перамогі. «У беларускім календары дата 3 ліпеня 1944
года стала новым пунктам адліку гісторыі нашай краіны. Дзень
вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў мы адзначаем як галоўнае дзяржаўнае свята. Імкненне нашага народа
быць самастойным — гэта стрыжань, які дае сілы, узмацняе нацыю», — адзначыў у сваім выступленні старшыня Віцебскага
аблвыканкама Аляксандр СУБОЦІН.
Удзельнікі мітынгу ўшанавалі памяць загінулых хвілінай маўчання
і ўсклалі кветкі. Пасля прысутныя аддалі даніну памяці Герою Савецкага Саюза Пятру Міронавічу Машэраву каля яго бюста. Гэтая
значная постаць у беларускай гісторыі аб'ядноўвае ў сабе перамогу
над фашызмам і пасляваеннае адраджэнне нашай краіны.

НЕ ТОЛЬКІ ДАНІНА МІНУЛАМУ
У Гомелі, як звычайна ў гэты дзень, па цэнтральнай вуліцы Савецкай, ад плошчы Паўстання да плошчы Леніна, прайшлі ўдзельнікі святочнага шэсця — прадстаўнікі ўлады, працоўных калектываў
прадпрыемстваў і арганізацый, грамадскіх аб'яднанняў, ветэраны
і моладзь. Мерапрыемства аб'яднала 15 тысяч гараджан і гасцей
абласнога цэнтра самых розных пакаленняў.

Надвор'е

Фота БелТА.

УСВЕДАМЛЕННЕ МІРУ

«Дзень Незалежнасці — свята, якое яшчэ раз прымушае нас задумацца, наколькі важныя мір і незалежнасць. Гэта трэба тлумачыць і дзецям», — лічыць работнік ААТ «Гомельшкло» Андрэй МАРЦІНКЕВІЧ,
які ўзяў удзел у шэсці разам з трыма сваімі дзецьмі.
Мітынг-рэквіем адбыўся на плошчы Працы. Аб тым, што 3 ліпеня — сімвал нязломнасці беларускага народа, непахіснай веры ва
ўласныя сілы, нагадаў старшыня Гомельскага аблвыканкама
Іван КРУПКО.
«Мы павінны захаваць гістарычную праўду, не дапусціць адраджэння фашызму. Стварайце сем'і, жывіце духоўна, выхоўвайце
дзяцей. Мы і далей будзем рабіць для гэтага ўсё: будаваць жылыя
кварталы, радзільныя дамы, спартыўна-забаўляльныя ўстановы,
ствараць камфортныя ўмовы для працы і адпачынку, заняткаў
спортам і творчасцю. Прычым не столькі для перамог і рэкордаў,
колькі для задавальнення, гарманічнага развіцця, умацавання здароўя і радасці стасункаў з блізкімі людзьмі», — паабяцаў ён.
Свой запавет сучасным пакаленням падчас урачыстага мітынгу
ў Гомелі адрасавала і ветэран Вялікай Айчыннай вайны Аэліта
САМСОНАВА.
«Памяць — гэта не толькі даніна мінуламу. Нельга быць грамадзянінам, патрыётам, калі не ведаеш і не паважаеш мінулага
свайго народа. Няхай у вашых душах заўсёды гарыць той агеньчык, тая сіла духу, якая дапамагла нашаму пакаленню перамагчы
ў кровапралітнай су тычцы з ворагам, які замахнуўся на нашу
Радзіму», — пажадала яна.
У абласным цэнтры ўрачыстыя мерапрыемствы з нагоды Дня
Незалежнасці ахапілі ўсе знакавыя гарадскія пляцоўкі. На галоўнай
плошчы найлепшыя калектывы горада далі канцэрт. Тут жа прайшлі выстава сучаснай тэхнікі і этнафестываль «Жывуць рамёствы
продкаў». Майстар-класы і выставачная экспазіцыя разгарнуліся ў
скверы імя Кірылы Тураўскага. Разам з усёй краінай ярка, цікава,
маштабна галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці адзначылі і
жыхары раёнаў Гомельшчыны.

КАШТОЎНАСЦЬ СТАБІЛЬНАСЦІ
Традыцыйна ў Дзень Незалежнасці гродзенцы прыйшлі ў парк
імя Жылібера, дзе каля помніка загінулым воінам гарыць Вечны
агонь. «Невыпадкова менавіта дзень вызвалення ад нямецка-

фашысцкіх акупантаў сталіцы нашай Радзімы — Мінска — стаў
галоўным нацыянальным святам. Гэта вечны напамін аб тым, што
за незалежнасць краіны аддалі сваё жыццё мільёны патрыётаў», —
падкрэсліў старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір
КАРАНІК.
Ужо многія гады не адно пакаленне беларусаў жыве пад мірным
небам, без жахаў вайны. І хоць у моладзі іншыя светапогляды і жыццёвы ўклад, у іх таксама закладзены гены пераможцаў, імкненне
да абароны незалежнасці і суверэнітэту сваёй краіны, упэўнены
кіраўнік рэгіёна. Ён выказаў спадзяванні, што сёння абсалютная
большасць грамадзян разумее каштоўнасць стабільнасці і бяспекі, як і тое, што дзяржаўнае будаўніцтва, нацыянальныя інтарэсы
патрабуюць надзейнай абароны, адзінства і згуртаванасці народа.
Няглядзячы на складанасці, Беларусь будзе і надалей праводзіць
палітыку ў інтарэсах свайго народа і будаваць эфектыўную і квітнеючую дзяржаву, справядлівае грамадства, адзначыў Уладзімір
Каранік.
Урачыстае адкрыццё святочных мерапрыемстваў у Гродне адбылося на Савецкай плошчы. Адным з важных момантаў стала ўшанаванне трох новых герояў Кнігі славы Гродзенскай вобласці.
Мабільная сцэна — адна з цэнтральных лакацый свята, але далёка не адзіная. Вялікая праграма была прапанавана наведвальнікам парку імя Жылібера і мікрараёнаў Гродна. Тут можна было
навучыцца вырабляць ветразі і палюбавацца запускам мадэляў
абласнога цэнтра тэхнічнай творчасці, разглядзець выстаўку
аўтамабіляў, смачна паесці і паслухаць канцэрт.
Знакавая падзея адбылася ў Слонімскім раёне. У гонар Дня
Незалежнасці ў Свята-Успенскім Жыровіцкім манастыры асвяцілі
самы вялікі ў Беларусі звон. Яго вага — 14 тон. Ён выраблены ў
памяць аб суайчынніках, якія набліжалі Перамогу ў вайне супраць
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У Год гістарычнай памяці гэта
асабліва сімвалічна. Аб гэтым сведчаць барэльефы ўсіх дванаццаці
гарадоў-герояў — Мінска, Масквы, Санкт-Пецярбурга, Новарасійска, Тулы, Смаленска, Мурманска, Валгаграда, Адэсы, Керчы,
Севастопаля, Кіева і крэпасці-героя Брэста, а таксама такіх знакавых месцаў, як Хатынь, Трасцянец і Курган Славы. Барэльефы
размешчаны паміж вялікімі іконамі з выявамі Хрыста, Маці Божай
і святых. Звон пакуль усталяваны на часовай званіцы. А зрабілі

Мерапрыемствы Дня Незалежнасці ў Магілёве сталі працягам
вялікай праграмы, якую абласны цэнтр прысвяціў свайму 755-гадоваму юбілею. У нядзелю па ўсёй вобласці адкрыліся пляцоўкі,
створаныя ў рамках абласнога праекта «Нашчадкам Вялікай Перамогі!», які прысвечаны Году гістарычнай памяці. Пра тое, наколькі
каштоўная памяць пра ўсенародны подзвіг, казалі падчас мітынгу
на Буйніцкім полі прадстаўнікі кіраўніцтва вобласці і горада.
«Дзень Незалежнасці — сімвал адзінства нашага грамадства,
пераемнасці пакаленняў і павагі да традыцый, — прывітаў ветэранаў, жыхароў і гасцей горада старшыня Магілёўскага гарвыканкама Уладзімір ЦУМАРАЎ. — Гэтае свята ўвасабляе мужнасць і
гераічнае мінулае нашага народа. Лёсавызначальныя даты ёсць
у кожнага народа, яны выклікаюць найвышэйшы духоўны ўздым і
адзінства ўсіх грамадзян. За шматвяковую гісторыю на лёс нашага
народа выпалі самыя трагічныя падзеі і трыумфы небывалых перамог. Сёння мы ганарымся тым, што жывём у роднай Беларусі, і
кожны год 3 ліпеня падкрэсліваем: незалежнасць — найвялікшая
каштоўнасць любога народа. Будзем берагчы яе, будзем за яе
змагацца, як гэта рабілі нашы гераічныя продкі. Беларусь — жывы помнік гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Наша краіна страціла
кожнага трэцяга ў той вайне, і таму з такім хваляваннем мы шануем
памяць пра тых, дзякуючы каму жывём пад мірным небам. Перад
намі, нашчадкамі пераможцаў, сёння стаіць задача выйграць другую, інфармацыйную вайну, дзе вызначаецца наша будучае. Год
гістарычнай памяці дае нам, асабліва моладзі, убачыць, якую цану
заплацілі нашы продкі за імкненне мірна жыць і працаваць на роднай зямлі. Нельга дапускаць фальсіфікацыі фактаў гісторыі».
Удзельнікі ўшанавалі памяць герояў хвілінай маўчання. Да мемарыяла былі ўскладзены кветкі і вянкі.
Шмат магіляўчан сабрала ў горадзе асноўная канцэртная пляцоўка на Плошчы адзінства. Днём тут гучалі песні ў выкананні
творчых калектываў магілёўскіх дзіцячых школ мастацтваў і каледжа,
вечарам іх змяніў заслужаны калектыў Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі. Побач, у скверы А. Герцэна,
разгарнула свае рознакаляровыя рады выстава-кірмаш «Горад
майстроў». Дзіцячымі галасамі быў поўны гарадскі парк Падміколле. Там праходзіла сямейнае свята «Мы дзеці твае, Беларусь».
У скверы 40-годдзя Перамогі адбылася культурна-забаўляльная
праграма «Святочны настрой».

НАГОДА АБ'ЯДНАЦЦА
На Міншчыне абласныя ўрачыстасці з удзелам кіраўніка вобласці прайшлі ў Мядзеле. «Беларусь прыклала шмат намаганняў,
каб пабудаваць суверэнную дзяржаву, якая стабільна развіваецца.
І ў нас усё атрымалася! Ведайце, што поспехі і дасягненні нашай
краіны — гэта заслуга кожнага яе жыхара! Дзякуй вам за самаадданую працу, патрыятызм і велізарнае жаданне берагчы памяць
аб гераічным мінулым, захоўваць традыцыі і культурную спадчыну
сваіх продкаў, — павіншаваў жыхароў Мінскай вобласці старшыня аблвыканкама Аляксандр ТУРЧЫН. — Сучасны свет вельмі
нестабільны. Усе мы з трывогай назіраем за тым, што адбываецца
ў іншых дзяржавах. У такія моманты асабліва разумееш, наколькі
нетрывалая наша рэальнасць і як лёгка страціць упэўненасць у
заўтрашнім дні. Таму нам трэба яшчэ мацней аб'яднацца і цаніць
усё тое, што маем».
Ва ўсіх раёнах вобласці і Жодзіне ў нядзелю адбыліся мітынгі,
ускладанне кветак да брацкіх магіл, помнікаў воінам-вызваліцелям.
Урачыстасць працягнулася выступленнем творчых калектываў.
Працавалі выстаўкі, у тым ліку прысвечаныя Году гістарычнай памяці. Некаторыя з іх працягнуць сваю работу да жніўня. Вечарам
галоўная культурная падзея абласнога свята праходзіла ў мядзельскім амфітэатры на беразе возера. Тут выступіў расійскі спявак Дзяніс Клявер. На вуліцах працавалі інтэрактыўныя пляцоўкі,
фудкорты, праходзіла дэгустацыя страў, рамеснікі прадавалі свае
вырабы, мясцовыя прадпрыемствы — уласную прадукцыю.
Яна СВЕТАВА, Аляксандра ГВОЗДЗЕВА,
Наталля КАПРЫЛЕНКА, Маргарыта УШКЕВІЧ,
Нэлі ЗІГУЛЯ, Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

З серады — дажджы, а з чацвярга — спякота «адпусціць»

Напэўна, калі тэмпература паветра ў нашай краіне
набліжаецца да 30—35 градусаў цяпла днём, а ўначы — перавальвае за 20, такія ўмовы пераносяцца
дрэнна. Але на гэтым тыдні чакаецца невялікае пахаладанне, калі тэмпература паветра стане больш
камфортнай. Праўда, чакаюцца таксама навальніцы і моцныя дажджы, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі,
кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Так, сапраўды стане свяжэй, але не адразу. А ў самым
пачатку тыдня ў краіне яшчэ захаваецца гарачае надвор'е, з тэмпературным фонам на 3—5 градусаў вышэй
за сярэднія шматгадовыя значэнні. У аўторак месцамі па
краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы з навальніца-

мі. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе
слабы туман. Максімальная тэмпература паветра ў гэты
дзень будзе вагацца ад плюс 24 градусаў па паўночным
захадзе да 31 цяпла па паўднёвым усходзе.
Чакаецца, што ў сераду характар надвор'я зменіцца.
Актыўныя франтальныя раздзелы, якія ссоўваюцца з
Балкан, прынясуць у Беларусь дажджы рознай інтэнсіўнасці. Месцамі дажджы будуць дасягаць максімальных
крытэрыяў і суправаджацца навальніцамі, моцным парывістым ветрам. Пры гэтым тэмпературны фон па краіне
панізіцца і наблізіцца да сваёй кліматычнай нормы. Такім
чынам, у сераду ўначы пераважна па заходняй частцы
краіны, раніцай і ўдзень на большай частцы тэрыторыі
краіны пройдуць дажджы. Месцамі будць навальніцы і
моцныя дажджы. Пры навальніцах чакаецца ўзмацненне
ветру да 15—20 м/с. Ноччу тэмпература паветра складзе

12—19 градусаў, днём прагназуецца ад 16 градусаў па
захадзе да 29 градусаў па ўсходзе краіны. І толькі ў крайніх паўднёва-ўсходніх раёнах паветра яшчэ прагрэецца
да 30—33 градусаў. Гэта будзе апошні дзень на згаданым
тыдні з сапраўды трапічным надвор'ем.
У другой палове тыдня надвор'е часткова «выправіцца», а гарачыня канчаткова спадзе. У гэтыя дні
франтальныя раздзелы пакінуць тэрыторыю краіны,
фон атмасфернага ціску пачне расці, навальнічныя
дажджы будуць адзначацца месцамі па краіне. У чацвер толькі па ўсходзе краіны месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра
ноччу апусціцца і будзе 10—17 цяпла, а ўдзень — ад
плюс 19 градусаў да 25 градусаў вышэй за нуль.
Начныя тэмпературы стануць яшчэ ніжэй у пятніцу. У гэтыя суткі ноччу прагназуецца пераважна без

ападкаў, але ўдзень месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Начная тэмпература паветра складзе 9—15 цяпла, а днём паветра
прагрэецца да 19—26 градусаў.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, камфортнае надвор'е, але з дажджамі, захаваецца
і ў апошнія дні тыдня. У суботу і нядзелю ноччу месцамі, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны
зноў пройдуць кароткачасовыя дажджы, а ў дзённыя
гадзіны ў асобных раёнах прагрымяць навальніцы. Тэмпература паветра ноччу складзе 9—15 цяпла, удзень
жа 18—25 градусаў вышэй за нуль. Праўда, па поўдні
і паўднёвым усходзе краіны ноччу тэмпература будзе
16—17 цяпла, а ўдзень паднімецца да 26—27 градусаў
вышэй за нуль.
Сяргей КУРКАЧ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокія спачуванні намесніку старшыні Пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах
чалавека, нацыянальных адносінах і
сродках масавай інфармацыі Ражанец
Валянціне Вітальеўне ў сувязі з напаткаўшым яе вялікім горам — смерцю
МАЦІ.

РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» выказвае шчырыя спачуванні намесніку
старшыні Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Ражанец Валянціне
Вітальеўне ў сувязі з вялікім горам, якое
напаткала яе, — смерцю МАЦІ.

