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У «Му зеі су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас-

ці», фі лі яле На цы я наль на га гіс та рыч на га 

му зея, ад бы ла ся прэ зен та цыя і ўра чыс тая 

пе ра да ча ў фон ды му зея «По яса друж бы», 

які быў ство ра ны ўдзель ні ка мі ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў.

Пад час пра вя дзен ня муль ты спар тыў на га фо-

ру му ме на ві та На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей 

быў ар га ні за та рам Цэнт ра бе ла рус кай куль ту ры 

ў Вёс цы ат ле таў. Гос ці з усіх кра ін-удзель ніц там 

зна ё мі лі ся з бе ла рус кі мі тра ды цы я мі, на цы я наль-

ны мі кас цю ма мі, прад ме та мі по бы ту, му зыч ны мі 

ін стру мен та мі і тво ра мі мас тац тва.

Прад стаў ні кі ка ман даў з роз ных кра ін у час 

свай го зна хо джан ня ў Цэнт ры пры кла лі ру ку да 

ства рэн ня «По яса друж бы», гос ці з 35 кра ін упля лі 

свае доб рыя дум кі, над зею, вы дат ны на строй ва 

ўзор гэ та га ча ты рох мет ро ва га по яса. Ця пер ён як 

па мяць аб зна ка вай па дзеі і сім вал доб рых ад но сін 

лю дзей з роз ных кра ін бу дзе за хоў вац ца ў фон дзе 

Му зея су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці.

«Са мае важ нае, што па на ва ла ў гэ тым Цэнт-

ры ў вёс цы ат ле таў, акра мя ўні каль най ка лек цыі, 

вы дат ная ат мас фе ра сяб роў ства і зно сін, — рас-

каз вае ды рэк тар На цы я наль на га гіс та рыч на га 
му зея Па вел СА ПО ЦЬКА. — У чэр ве ні ў Бе ла-

русь пры еха лі не прос та спарт сме ны, а нось бі ты 

роз ных куль тур, нам важ на бы ло па зна ё міць іх з 

на шай куль ту рай. «По яс друж бы» ця пер з'яў ля ец-

ца сім ва лам са лі дар нас ці, адзін ства і гэ тай цу доў-

най па дзеі, якая ад бы ла ся ў на шай кра і не».

Прад стаў нік На цы я наль на га алім пій ска га 

ка мі тэ та Бе ла ру сі Сяр гей ГАН ЧА РЭН КА ад зна-

чыў, што ў «По ясе друж бы» «спа лу ча ец ца спорт, 

на род ная куль ту ра і мас тац тва, пра нік нен не роз-

ных куль тур ад на ў ад ну».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

«Бар се ло на» ля ціць у Брэст
21 і 22 ве рас ня ў Брэс це прой дзе 

між на род ны тур нір Mіllennіum Cup

Свят ка ван не 550-год дзя зда быц ця цу да-

твор най Жы ро віц кай іко ны Бо жай Ма ці і 500-

год дзя з дня за сна ван ня Свя та-Ус пен ска га 

Жы ро віц ка га стаў ра пі гі яль на га муж чын ска-

га ма нас ты ра па він на прай сці на вы со кім 

уз роў ні. Пра гэ та за явіў на мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра Ігар Пет ры шэн ка на па ся джэн ні рэс-

пуб лі кан ска га арг ка мі тэ та па пад рых тоў цы 

і пра вя дзен ні ме ра пры ем стваў.

«Жы ро віц кая іко на шы ро ка вя до мая не толь кі 

як цу да твор ны воб раз, але і як уні каль ная мас тац-

кая, гіс то ры ка-куль тур ная з'я ва. Яна ша ну ец ца і 

пра ва слаў ны мі вер ні ка мі, і ка то лі ка мі. З аб ра зом 

не па рыў на звя за на гіс то рыя Свя та-Ус пен ска га 

ма нас ты ра, комп лекс з'яў ля ец ца ад ным з са-

мых маш таб ных ар хі тэк тур ных ан самб ляў XVІІ—

XVІІІ ста год дзяў на тэ ры то рыі кра і ны. За сваю 

гіс то рыю ён ні ра зу не за кры ва ўся, за хоў ва ю чы 

пе ра ем насць тра ды цый на пра ця гу пя ці ста год-

дзяў», — ад зна чыў Ігар Пет ры шэн ка.

Ён на зваў гэ тыя свя ты ні на цы я наль ным куль тур-

ным зда быт кам Бе ла ру сі, ду хоў ны мі сім ва ла мі на ро-

да. Па вод ле слоў ві цэ-прэм' е ра, важ на пры цяг нуць 

да па дзеі як ма га больш гра ма дзян. Пад рых тоў ка 

да свят ка ван ня па він на ўклю чаць па тры я тыч ную, 

вы ха ваў чую і ду хоў на-ма раль ную ра бо ту з дзець мі 

і мо лад дзю. Пра па ну ец ца ар га ні за ваць тэ ма тыч ныя 

ўро кі і кан фе рэн цыі, кон кур сы твор чых ра бот.

Ігар Пет ры шэн ка ак цэн та ваў ува гу на ту рыс-

тыч ным па тэн цы я ле рэ гі ё на, які па куль, на жаль, 

вы ка рыс тоў ва ец ца не да стат ко ва. «Жы ро віц кі ма-

нас тыр вя до мы да лё ка за ме жа мі кра і ны. І трэ ба 

ў поў най ме ры за дзей ні чаць юбі лей ныя ме ра пры-

ем ствы для пры цяг нен ня ту рыс таў. Не аб ход на 

свое ча со ва і якас на пад рых та ваць да ве дач на-ін-

фар ма цый ныя ма тэ ры я лы па гіс то рыі ма нас ты ра 

і Сло нім шчы ны, раз мяс ціць іх на ін фар ма цый ных 

рэ сур сах, у тым лі ку на сай тах за меж ных уста ноў, 

і не толь кі ў рус ка моў най вер сіі», — ска заў ён.

Акра мя та го, тэ ма знач нас ці свя ты ні не толь кі 

для Бе ла ру сі, але і для хрыс ці ян ства ў цэ лым бу дзе 

па ды мац ца ў рэс пуб лі кан скіх і рэ гі я наль ных СМІ, 

СМІ Са юз най дзяр жа вы, цар коў ных вы дан нях.

Ура чыс тас ці прой дуць у маі 2020 го да.

На пя рэ дад ні пе ра пі су на сель-

ніц тва, які прой дзе ў каст рыч ні-

ку, як па ве дам ляе ад дзел ін фар-

ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, 

ак ты ві за ва лі ся мах ля ры.

Жы ха рам аб лас но га цэнт ра па ча-

лі па сту паць тэ ле фон ныя зван кі ад 

асоб, якія ні бы та за дзей ні ча ны ў пра-

цэ ду ры пе ра пі су. У хо дзе тэ ле фон най 

раз мо вы лжэ пе ра піс чы кі спра бу юць 

вы ве даць аса біс тую ін фар ма цыю, 

у тым лі ку да ныя бан каў скіх кар так, 

а ў да лей шым здзейс ніць кра дзеж 

гра шо вых срод каў.

Мі лі цыя на гад вае, што пры пра-

вя дзен ні апы тан ня на сель ніц тва пе-

ра піс чык аба вя за ны прад' явіць спе-

цы яль нае па свед чан не і паш парт 

гра ма дзя ні на Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Так са ма ён бу дзе мець сум ку з ла-

га ты пам пе ра пі су і план шэт. Пе ра піс 

на сель ніц тва не ажыц цяў ля ец ца па 

ка на лах тэ ле фон най су вя зі, та му, ка-

лі вам па тэ ле фа на ва лі і прад ста ві лі-

ся асо бай, якая ажыц цяў ляе пе ра піс, 

ве дай це — гэ та мах ляр. І ўжо ні ў 

якім вы пад ку не пе ра да вай це та кім 

асо бам ін фар ма цыю пра ва шы бан-

каў скія карт кі.

Ка лі вы су тык ну лі ся з па доб ны мі 

фак та мі, не ад клад на па ве да мі це ў 

мі лі цыю па тэ ле фо не 102.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

— На пра ця гу шэ ра гу га-

доў у нас зні жаў ся вы твор-

чы траў ма тызм, — за яві ла 

жур на ліс там мі ністр пра-

цы і са цы яль най аба ро ны 

Іры на КАС ЦЕ ВІЧ. — Ка лі 

па гля дзець з 1992 го да, то 

ка э фі цы ент час та ты вы твор-

ча га траў ма тыз му зні зіў ся 

больш чым у 10 ра зоў. Гэ та 

сур' ёз ны вы нік. Але 2018 год 

па ка заў не га тыў ную тэн-

дэн цыю з пунк ту гле джан ня 

рос ту. Бя гу чы год так са ма 

вы клі кае сур' ёз ную за кла по-

ча насць. Та му бы ло пры ня та 

ра шэн не рас пра ца ваць шэ-

раг да дат ко вых мер.

У на шай кра і не вы бу-

да ва ная сіс тэ ма кант ро лю 

за бяс пе кай пра цы. З бо ку 

дзяр жа вы гэ ты мі пы тан-

ня мі зай ма ец ца Дзяр жаў-

ная ін спек цыя пра цы. Ёсць 

і гра мад скі кант роль — гэ та 

тэх ніч ная ін спек цыя пра цы 

праф са юзаў. Але сён ня, па 

сло вах мі ніст ра, нам ёсць 

над чым пра ца ваць з пунк-

ту гле джан ня ска ар ды на ва-

нас ці дзе ян няў гэ тых дзвюх 

ін стан цый. «Мы хо чам злу-

чыць наступныя кі рун кі: 

кант роль з бо ку дзяр жа вы і 

гра мад скі кант роль», — за-

яві ла Іры на Кас це віч.

У чым бу дзе за клю чац ца 

ка ар ды на цыя на ма ган няў? 

«Мы бу дзем ка ар ды на ваць 

дзе ян ні, каб тэх ніч ны ін спек-

тар пра цы Фе дэ ра цыі праф-

са юзаў і на шы дзяр жаў ныя 

ін спек та ры не ха дзі лі на ад-

но і тое ж прад пры ем ства 

ўдва іх. І чым боль шую коль-

касць прад пры ем стваў мы 

ахо пім, тым лепш», — ска за-

ла мі ністр пра цы і са цы яль-

най аба ро ны. Пры гэ тым яна 

ад зна чы ла, што сён ня Дэ-

парт амент перш за ўсё пра-

во дзіць ма ні то рынг, аб сле-

да ван не прад пры ем стваў, 

гэ та, па яе сло вах, — «не 

вы хад на пра вер ку».

— Сён ня ў праф са юзаў 

ёсць вель мі доб ры ін сты тут 

гра мад скіх кант ра лё раў, 

якія за бяс печ ва юць кант-

роль не па срэд на на прад-

пры ем стве, — ад зна чы ла 

Іры на Кас це віч. — На ша за-

да ча — перш за ўсё ўзняць 

іх пра фе сій ны ўзро вень. Бу-

дзем пра во дзіць се мі на ры, 

кан фе рэн цыі, круг лыя ста лы 

з гра мад скі мі кант ра лё ра мі. 

Пад рых ту ем су мес ную па-

мят ку, на што звяр таць ува-

гу на прад пры ем стве.

Ад на ча со ва, як лі чыць мі-

ністр, трэ ба ўзмац ніць сты-

му лю ю чую функ цыю ў да чы-

нен ні да лю дзей, якія ўзя лі 

на ся бе та кую гра мад скую 

ра бо ту.

На сён няш ні дзень у рэс-

пуб лі цы ва ўсіх ра ё нах раз-

гор ну ты ма біль ныя гру пы. 

І каб са праў ды якас на ака-

заць са дзей ні чан не прад-

пры ем ству і даць прад пі сан-

не для лік ві да цыі не га тыў ных 

мо ман таў, у та кой ма біль най 

гру пе, на дум ку Іры ны Кас-

це віч, аба вяз ко ва па ві нен 

быць пра фе сі я нал — аль бо 

дзяр жаў ны ін спек тар, аль бо 

тэх ніч ны ін спек тар ад праф-

са юзаў.

* * *
Па звест ках тэх ніч най ін-

спек цыі пра цы ФПБ, асноў-

ны мі пры чы на мі траў ма тыз-

му са смя рот ным вы ні кам 

з'яў ля юц ца не вы ка нан не 

най маль ні ка мі служ бо вых 

аба вяз каў па ства рэн ні 

зда ро вых і бяс печ ных умоў 

пра цы, па ру шэн не са мі-

мі па цяр пе лы мі пра цоў най 

дыс цып лі ны, па тра ба ван няў 

пра ві лаў ахо вы пра цы, а так-

са ма до пуск ра бот ні каў да 

пра цы без на ву чан ня і пра-

вер кі ве даў па пы тан нях ахо-

вы пра цы.

Каб свое ча со ва вы явіць 

гэ тыя па ру шэн ні і мі ні мі за-

ваць коль касць ня шчас ных 

вы пад каў на вы твор час ці, 

тэх ніч ная ін спек цыя пра цы 

ФПБ толь кі за шэсць ме ся-

цаў бя гу ча га го да пра вя ла 

больш за тры ты ся чы пра-

ве рак і ма ні то рын гаў ахо вы 

пра цы. Па іх вы ні ках бы ло 

вы яў ле на звыш 25,5 ты ся чы 

па ру шэн няў.

Га лі ны, у якіх най больш 

вы со кі ўзро вень вы твор-

ча га траў ма тыз му, — гэ та 

сель ская гас па дар ка, бу даў-

ніцтва, апра цоў чая пра мыс-

ло васць і транс парт.

— Мы ра зу ме ем, што пры-

трым лі ван не тэх ні кі бяс пе кі 

з'яў ля ец ца га лоў най умо вай 

для за ха ван ня жыц ця і зда-

роўя лю дзей, — за явіў на 

на ра дзе стар шы ня Фе дэ-

ра цыі праф са юзаў Бе ла-

ру сі Мі ха іл ОР ДА. — Ча сам 

не вы ка нан не эле мен тар ных 

пра ві лаў бяс пе кі пры во дзіць 

да тра гіч ных на ступ стваў. 

Ка лі мы пра во дзім праф са-

юз ныя рас сле да ван ні, чу ем 

вель мі шмат до ва даў пра 

тое, што тэх ні ка ста рая, рэ-

сур саў ня ма, гро шай не ха-

пае. Але сён ня аб са лют на 

ві да воч на ад но: жыц цё — 

гэ та са мае да ра гое і каш-

тоў нае, і на гэ тым эка но міць 

нель га. За ха ван нем тэх ні кі 

бяс пе кі і ства рэн нем бяс-

печ ных умоў пра цы па він ны 

зай мац ца аб са лют на ўсё. 

І са мі ра бот ні кі па він ны тур-

ба вац ца аб сва ёй аса біс тай 

бяс пе цы, і най маль нік. Пры 

гэ тым праф са ю зы ба чаць 

не аб ход насць зме ны шэ ра гу 

за ка на даў чых нор маў, і мы 

бу дзем іні цы я ваць та кія пра-

па но вы. Так са ма мы лі чым, 

што не аб ход на па мя няць 

па ды хо ды ў ра бо це тэх ніч-

ных гра мад скіх ін спек та раў 

на вы твор час ці. І мы ба чым, 

што трэ ба зра біць у гэ тым 

кі рун ку.

У рам ках на ра ды бы ло 

пад пі са на Па гад нен не па між 

Мінп ра цы і ФПБ аб су пра-

цоў ніц тве па пы тан нях ства-

рэн ня бяс печ ных і зда ро вых 

умоў пра цы і пра фі лак ты кі 

вы твор ча га траў ма тыз му.

Свят ла на БУСЬ КО.

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар

Га лоў нае — жыц цё
Толь кі за гэ ты ты дзень у на шай кра і не за гі ну лі 

на сва іх ра бо чых мес цах ча ты ры ча ла ве кі — 

жы вё ла вод, элект ра ман цёр і два ра бот ні кі 

ле са на рых тоў кі. А ўся го за мі ну лыя восем 

ме ся цаў гэ та га го да на вы твор час ці ад ня шчас ных 

вы пад каў за гі ну лі 96 ча ла век, ка лец твы атры ма лі 

492 ча ла ве кі. Гэ тыя звест кі бы лі агу ча ны 

на пра ве дзе най учо ра су мес най на ра дзе 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі і Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба ро ны па пы тан нях 

пра фі лак ты кі вы твор ча га траў ма тыз му. Асноў ная 

праблема, уз ня тая на на ра дзе: як ства рыць 

бяс печ ныя ўмо вы пра цы і спы ніць рост 

траў ма тыз му на вы твор час ці.

ДУ ХОЎ НЫЯ СІМ ВА ЛЫ БЕ ЛА РУ СІ

Па мяць аб па дзеі 
і знак доб рых ад но сін лю дзей

Як нас ду рацьЯк нас ду раць

Ужо з'я ві лі ся л жэ пе ра піс чы кі

Як па ста віць за сло ну 
вы твор ча му траў ма тыз му?

У ім возь муць удзел шэсць 

ка ман даў, скла дзе ных з фут-

ба ліс таў, не ста рэй шых, чым 

2005 го да на ра джэн ня: «Яге ло-

нія», «Кай рат», БА ТЭ, «Ды на ма-

Брэст», «Бар се ло на» і «Дняп ро». 

Усе мат чы прой дуць на ста ды ё-

не «Юнац тва».

Ге не раль ны ме не джар брэсц ка-

га «Ды на ма» Мак сім КРАС НА БА ЕЎ 

па ве да міў пра гэ тую па дзею. «Ра ней 

у СМІ мы па да гра ва лі ці ка васць аў ды-

то рыі да бу ду ча га тур ні ру, але толь кі 

ця пер, ка лі атры ма ны па цвяр джэн ні 

ўсіх ка мандаў-удзель ніц, у тым лі ку 

і «Бар се ло ны», мы мо жам ска заць: 

так, у нас атры ма ла ся! Гэ тая па дзея 

ста не яшчэ ад ным па да рун кам го-

ра ду ў яго 1000-год дзе. Усім доб ра 

вя до мы ўзро вень ака дэ міі Бар се ло-

ны. Ар га ні за ваць яе пры лёт у Брэст 

нам каш та ва ла не ма лых на маганняў, 

бо вы вез ці вы ха ван цаў ака дэ міі за 

мя жу пад час на ву чаль на га го да 

прак тыч на не маг чы ма. Ад нак мы 

ра ды, што кі раў ніц тва клу ба за ці ка-

ві ла ся на шай пра па но вай і пай шло 

на су страч. Дзе ля гэ тай ідэі да вя ло-

ся на ват пе ра нес ці матч чэм пі я на ту 

Іс па ніі. Без умоў на, бу ду чы тур нір — 

гэ та ве лі зар ны во пыт для ўсіх ка ман-

даў-удзель ніц, у тым лі ку для на ша га 

клу ба, які вы сту пае яго ар га ні за та-

рам. Мы зро бім усё маг чы мае, каб і 

ўдзель ні кі Mіllennіum Cup, і ама та ры 

фут бо ла атры ма лі за да валь нен не ад 

гуль ні ну мар адзін».

Пла ну ец ца, што ўсе мат чы мож на 

бу дзе ўба чыць не толь кі на ста ды ё не 

(ува ход ту ды воль ны), але і з да па мо-

гай транс ля цый на клуб ным ка на ле 

FCDB TV.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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