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Сло ва — чы та чам «Звяз ды»

ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗМ І ПА ВА ГА ДА ЧА ЛА ВЕ КА

Мер ка ван не

СПА КОЙ, 
ШЧАС ЦЕ, 
ДА БРЫ НЯ

Вя до мыя спарт сме ны за клі ка юць 
пад тры маць мір і ста біль насць у Бе ла ру сі

Аляк сандр Баг да но віч, Мак сім Не да се каў, На тал ля Цы-

лін ская, На стас ся Пра ка пен ка, Іван Ці хан і ін шыя зна-

ка мі тыя спарт сме ны — ак тыў ныя ўдзель ні кі ве ла- і аў-

та пра бе гаў у пад трым ку мі ру і ста біль нас ці ў Бе ла ру сі. 

«Я вы рас ла пад гэ тым сця гам, пад гэ тым сон цам, у гэ тай 

ста біль нас ці. З тым, што мы не ба ім ся вы яз джаць за 

мя жу. Мя не ўсё гэ та за да валь няе. Я за тое, каб бы лі 

ста біль насць, даб ра быт для мя не і ма іх дзя цей. Ка лі ў 

кра і не бу дуць па на ваць спа кой, шчас це, да бры ня і ста-

ноў чыя эмо цыі — бу дзе сты мул раз ві вац ца і імк нуц ца да 

но вых да сяг нен няў. Лю дзі пач нуць ду маць пра штось ці 

но вае, раз ві ваць і ўдас ка наль ваць кра і ну», — ад зна чы-

ла На стас ся Пра ка пен ка, брон за вы пры зёр Алім пій скіх 

гуль няў — 2008 у су час ным пя ці бор'і.

Вя лі кі ўклад дзяр жа вы ў раз віц цё спор ту пад крэс ліў і пра-

слаў ле ны бе ла рус кі лёг ка ат лет Іван Ці хан, удзель нік мі тын гу 

ў пад трым ку мі ру і ста біль нас ці ў Грод на: «Раз віц цё спор-

ту — адзін з га лоў ных пры яры тэ таў са цы яль най па лі ты кі бе-

ла рус кай дзяр жа вы. Для ўсіх жа да ю чых зай мац ца фі зіч най 

куль ту рай у кра і не па бу да ва на ня ма ла вы дат ных ста ды ё наў, 

па ла цаў, пля цо вак, на якім кож ны мо жа ўдас ка наль ваць сваё 

май стэр ства. Срэб ра ны пры зёр Алім пій скіх гуль няў за клі каў 

усіх «ня гле дзя чы на шмат стай насць са май су пя рэч лі вай ін-

фар ма цыі, за хоў ваць спа кой і ра зум на ацэнь ваць сі ту а цыю, 

не пад да ючы ся на пра ва ка цыі».

Не за ста лі ся ў ба ку і най леп шыя трэ не ры кра і ны. «Бе ла-

рус кія спарт сме ны заў сё ды імк нуц ца вы со ка нес ці сцяг род най 

кра і ны. За апош нія дзе ся ці год дзі ў на шай кра і не зроб ле на 

ня ма ла для та го, каб па каз ваць вы со кія вы ні кі. Упэў не ны, бе-

ла рус кі спорт здоль ны да маг чы ся гуч ных пе ра мог з да па мо-

гай дзяр жа вы», — вы ка заў ся га лоў ны трэ нер на цы я наль най 

ка ман ды па цяж кай ат ле ты цы Вік тар Шар шу коў.

Сваё мер ка ван не ў ін тэр в'ю тэ ле ка на лу СТБ вы ка заў і га-

лоў ны трэ нер на цы я наль най збор най па вес ла ван ні на бай-

дар ках і ка ноэ Ула дзі мір Шан та ро віч: «Сён ня ёсць лю дзі, якія 

кры ху пра гляд ва юц ца ў рэ жы ме трох ра зу мен няў. Сён ня гэ та 

тыя, якія раў на душ ныя, ім усё роў на. Ёсць лю дзі, якія хо чуць 

ста біль нас ці, спа кою, мі ру, да бры ні і ўза е ма ра зу мен ня, сяб-

роў ства — гэ та заў сё ды бы ло ў на ша га на ро да. І ёсць лю дзі — 

ра ман ты кі, якія сён ня не ве да юць, ча го яны хо чуць».

Мно гае звяз вае з Бе ла рус сю ра сій ска га фі гу рыс та Аляк сея 

Ягу дзі на: тэ ле ві зій ныя і спар тыў ныя пра ек ты, клуб фі гур на га 

ка тан ня, які ўжо год дзей ні чае ў Мін ску. Сам алім пій скі чэм пі ён 

не ад на ра зо ва пры зна ваў ся ў лю бо ві да Мін ска: «Я хоць і рус кі 

спарт смен, але не ма гу за ста вац ца раў на душ ным да сі ту а цыі 

ў Бе ла ру сі. Я лі чу гэ та ча ла ве чай тра ге ды яй, што мя не над та 

кра нае. Гэ тую сі ту а цыю мож на па раў наць з вя лі кай сям' ёй, дзе 

шмат роз ных па ка лен няў, якія лю бяць ад но ад на го. За раз у вя-

лі кай бе ла рус кай сям'і на сту піў раз лад, што ча сам зда ра ец ца. 

Але, каб за ха ваць сям'ю, ад ной лю бо ві не да стат ко ва, па трэ бен 

кам пра міс, дыя лог. Мя не заў сё ды пры ваб лі ва ла шчы расць, 

цеп лы ня бе ла ру саў, і я спа дзя ю ся, гэ тыя ры сы да па мо гуць ім 

знай сці пра віль нае ра шэн не».

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

За явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы з 

Мі ніст рам аба ро ны Ра сіі Сяр ге-

ем Шай гу.

«Мы да мо ві лі ся з Прэ зі дэн там Ра-

сіі, што нам трэ ба пра цяг нуць ву чэн ні 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі «Сла вян скае 

брац тва», якія пра хо дзяць пад Брэс-

там. Мы ві та ем гэ тыя ву чэн ні, і доб-

ра, што яны пра хо дзяць, пры тым, як 

мне дак лад ва юць, па спя хо ва. Трэ ба 

па ду маць аб дру гім эта пе ву чэн няў і 

ін шых ву чэн нях, вы пра ца ваць план,

не агля да ю чы ся на ба кі, хто нам 

і што ска жа, — цы туе Аляк санд ра 

Лу ка шэн ку яго прэс-служ ба. — Мы не 

збі ра ем ся ні ко га на пруж ваць, на хаб-

на неш та ра біць, але свае ін та рэ сы 

мы па він ны ахоў ваць».

Ра сій ская ва ен ная дэ ле га цыя на 

ча ле з Мі ніст рам аба ро ны Сяр ге ем 

Шай гу пры ля це ла ў Бе ла русь з ра-

бо чым ві зі там. У час су стрэ чы ў Мін-

ску прой дзе аб мер ка ван не пы тан няў 

двух ба ко ва га ва ен на га су пра цоў ніц-

тва Бе ла ру сі і Ра сіі. «Я так са ма пра сіў 

Прэ зі дэн та Ра сіі аб не ка то рых ты пах 

узбра ен няў. Ска заў яму, што, ка лі вы 

пры е дзе це, мы па гля дзім, што нам і 

дзе трэ ба рэ аль на ўма ца ваць у пла-

не Са юз най дзяр жа вы. Ба яц ца ня ма 

ча го, мы га то выя на гэ та іс ці. Апош-

нія па дзеі па каз ва юць, што трэ ба 

смя лей аба ра няць ін та рэ сы і бе ла-

ру саў, і ра сі ян. Так зда ры ла ся, што 

мы ў гэ тым пла не за ста лі ся ад ны, 

але не са мыя сла быя», — за явіў кі-

раў нік дзяр жа вы.

«Ка лі хто-не будзь ду мае, што Бе-

ла русь аслаб ла, што не вы ста ім, што 

Ра сія ады дзе ў бок, гэ та для дур няў 

раз ва гі. Мы ў ста не ўтры маць сі ту а-

цыю не толь кі ў Бе ла ру сі, але і па пе-

 ры мет ры на шых ме ж. Вы мо жа це

не су мня вац ца ў на шай на дзей нас ці ў 

пла не аба ро ны на шай агуль най Ай чы-

ны — ад Брэс та да Ула дзі вас то ка, — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — Апош нія 

па дзеі нас яшчэ больш схі ля юць да 

та го, каб мы тры ма лі ся ра зам і каб 

ні ў якім ра зе не ўда ло ся за біць клін 

па між на мі ўсім тым, хто на гэ та раз-

ліч ваў і раз ліч вае».

Кі раў нік аба рон на га ве дам ства ў 

сваю чар гу рас ка заў, што на гэ ты год 

у бе ла рус кіх і ра сій скіх вай скоў цаў 

бы ло вы зна ча на ка ля 130 су мес ных 

ме ра пры ем стваў: ву чэн ні, су стрэ чы, 

су мес ныя па ся джэн ні як у фар ма це 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, так і

на між на род ных пля цоў ках. Цяпер, 

на прык лад, пра хо дзіць ву чэн не «Сла-

вян скае брац тва». «На жаль, пра гра-

му вы ка на лі толь кі на 30 %. Нам трэ-

ба да кан ца го да вый сці хоць бы на 

70 %. А для гэ та га трэ ба ўшчыль няц-

ца і пра во дзіць дру гі этап ву чэн няў, 

якія ідуць цяпер. У каст рыч ні ку ў нас 

бу дуць на ступ ныя ву чэн ні», — да даў 

Сяр гей Шай гу.

«МЫ Ў СТА НЕ ЎТРЫ МАЦЬ СІ ТУ А ЦЫЮ 
НЕ ТОЛЬ КІ Ў БЕ ЛА РУ СІ, 

АЛЕ І ПА ПЕ РЫ МЕТ РЫ НА ШЫХ МЕ Ж»

Ва ўра дзе

Не па ры ва ю чы тра ды цый 
і су пра цоў ніц тва

Урад па да ру чэн ні Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ро біць усё 

не аб ход нае для ака зан ня да-

па мо гі па лом ні кам-ха сі дам. Аб 

гэ тым за явіў на мес нік прэм'-

ер-мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА 

на су стрэ чы з Над звы чай ным і 

Паў на моц ным Па слом Дзяр жа-

вы Із ра іль у Бе ла ру сі Ала нам 

ШО ГА МАМ.

За раз у Бе ла ру сі зна хо дзіц ца 2558 па лом ні каў-ха сі даў, 

у тым лі ку ў па меж ных з Укра і най ра ё нах — ка ля 1200 ча-

ла век, якія пла на ва лі тра піць у су меж ную дзяр жа ву на 

свят ка ван не 19 ве рас ня Но ва га го да па яў рэй скім ка лен-

да ры. У асноў ным яны скан цэнт ра ва ныя ў Го мель скай 

воб лас ці і го ра дзе Пін ску.

Ка бі нет мі ніст раў Укра і ны ў мэ тах ба раць бы з рас паў-

сюдж ван нем ка ра на ві рус най ін фек цыі да 29 ве рас ня ўвёў 

аб ме жа ван ні на ўезд у кра і ну за меж ных гра ма дзян і асоб 

без гра ма дзян ства. Та му па гра ніч ная служ ба ад маў ляе 

ва ўез дзе па лом ні кам.

«Мы га то выя ака заць усё не аб ход нае са дзей ні чан не 

гра ма дзя нам Із ра і ля. Па лат кі, аба гра ван не, ва да, ка-

шэр ная ежа — усім гэ тым яны за бяс пе ча ны. Са ні тар на-

эпі дэ мі я ла гіч ная служ ба кант ра люе 

сі ту а цыю на мес цы ча со ва га зна хо-

джан ня ха сі даў. Сан эпі дрэ жым зна-

хо дзіц ца ў за да дзе ных па ра мет рах. 

Зва ро таў па ме ды цын скую да па мо гу 

не бы ло, у вы пад ку не аб ход нас ці яна

бу дзе ака за на. Ка лі патрэбна, мы 

мо жам пра вес ці ПЦР-тэс ці ра ван не на 

ка ра на ві рус. Акра мя та го, мы га то выя 

даць аў то бу сы для па езд кі па лом ні-

каў ва Укра і ну і на зад», — пе рад ае 

сло вы Іга ра Пет ры шэн кі прэс-сак ра тар ура да.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі да ру чыў ура ду да мо віц ца з Укра і-

 най аб пра да стаў лен ні «зя лё на га ка лі до ра» для яў рэ-

 яў-ха сі даў. Уза е ма дзе ян не вя дзец ца па лі ніі кі раў ніц-

тва Ка бі не та мі ніст раў, Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 

і па соль стваў, па гран ве дам стваў, Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя, Упаў на ва жа на га па спра вах рэ лі гій і на цы я-

наль нас цяў.

«Мы вель мі ак тыў на пра цу ем з укра ін скі мі ка ле га мі. 

Ро бім усё для та го, каб ха сі ды маг лі рэа лі за ваць свае 

па мкнен ні і на ве даць свя тыя мес цы», — пад крэс ліў ві-

цэ-прэм' ер.

Па ста не на ўчо ра зва ро ты бе ла рус ка га бо ку пра пра-

цоў ва лі ся ўкра ін скім.

На чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч най 

ра бо ты і па спра вах мо ла-

дзі Ві цеб ска га абл вы кан-

ка ма Ге надзь ЯГО РАЎ:

— Мне па да ба ец ца, ка лі 

га зе та ўсе ба ко ва рас кры вае 

гра мад ска-па лі тыч ныя тэ мы, 

у ёй ад чу ва ец ца на цы я наль ны 

ін та рэс. «Звяз да» — адзі нае, 

уні каль нае вы дан не ў гэ тым 

пла не. У ёй мно га ці ка вых ма-

тэ ры я лаў, пры све ча ных праб-

ле ма ты цы Го да ма лой ра дзі-

мы, края знаў ству, важ ка па да-

юц ца ма тэ ры я лы пра на цы я наль ную 

куль ту ру і мас тац тва, ахо ву зда роўя. 

Вель мі люб лю чы таць ана лі тыч ныя

ар ты ку лы. Мно га дру ку ец ца ма тэ ры я -

лаў для мо ла дзі — яны па да юц ца з 

жы він кай, ка ла рыт на і мо гуць быць 

ці ка выя для роз най аў ды то рыі.

Ня даў на з за да валь нен нем па чы-

таў ар ты кул пад руб ры кай «Вёс кі, 

якія зні ка юць: апош нія жы ха ры». 

Лі чу, што ў на шай Ві цеб скай воб лас ці

фак ту ры для гэ тай руб ры кі больш, 

чым мож на са бе ўя віць. Важ на, ка лі 

жур на ліс ты вы дан ня не прос та тры-

ма юць ру ку на пуль се, але здоль ныя 

пра нік нуць у глы бін ныя пра цэ сы той 

ці ін шай з'я вы.

І доб ра яшчэ, што «Звяз да» — 

па ста ян ны і вель мі ча каны госць 

у до ме, бо дру ку ец ца амаль кож-

ны дзень. Гэ та больш тры ва ла 

звяз вае рэ дак цыю з чы та чом, 

да зва ляе на ста рон ках га зе ты 

дру ка ваць са мыя све жыя на-

ві ны.

«Звяз да» заў сё ды вы лу-

ча ец ца доб рай, вы тры ма най 

мо вай, трап ным бе ла рус кім 

сло вам. Вы дат на, што род ная 

мо ва та кім чы нам па пу ля ры-

зу ец ца ў ін тэр нэт-ася род ку, 

бо ў га зе ты ёсць свой сайт 

і ста рон кі ў сет ках. Узяў шы 

на ўзбра ен не су час ныя ін-

фар ма цый ныя тэх на ло гіі, вы дан не 

бе раж лі ва за хоў вае каш тоў нас ці 

тра ды цый най жур на ліс ты кі. Пра-

фе сі я на лізм, па ва га да ча ла ве ка, 

ра зу мен не вя лі кай ад каз нас ці за 

вы ка за нае сло ва за бяс печ ва юць 

вы дан ню ўстой лі вую і ўдзяч ную чы-

тац кую аў ды то рыю.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Бліз кая ўла да

Кам пе тэнт ныя ад ка зы 
на хва лю ю чыя пы тан ні

Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар-

вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лі ніі ў мэ тах па вы-

шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян і 

юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў бю ра кра тыз му 

і ця га ні ны, па пе ра твор час ці, а так са ма для апе ра тыў-

на га вы ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, якія ўзні ка юць 

у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту, 19 ве рас ня, з 9.00 да 12.00 пра-

вя дуць:

— кі раў нік спраў Брэсц ка га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ-

та Ге ор гій Мі ка ла е віч ХВАЛЬ КО. Тэл. 8 016 221 31 21;

— кі раў нік спраў Ві цеб ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ-

та Аляк сандр Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

— пер шы на мес нік стар шы ні Го мель ска га аб лас но га вы ка наў-

ча га ка мі тэ та Ігар Мі ка ла е віч ЧАС НОК. Тэл. 8 023 233 12 37;

— на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га аб лас но га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

— кі раў нік спраў Ма гі лёў ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі-

тэ та Мі ка лай Ле а ні да віч ДЗЯД КОЎ. Тэл. 8 022 250 18 69;

— на мес нік стар шы ні Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ-

та Аляк сандр Ула дзі мі ра віч КРУ ЧА НАЎ. Тэл. 8 017 500 41 60;

— кі раў нік спраў Мінск ага га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та 

Ган на Мар' я наў на МА ЦЕЛЬ СКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.
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