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АРХІВЫ НЕ МАЎЧАЦЬ

Усё толькі
пачынаецца

 Супраць тытуню

ДЗЕ СПОРТ,
ТАМ БЕЗ ДЫМУ
Да канца мая працягнецца рэспубліканская інфармацыйнаадукацыйная акцыя «Беларусь супраць тытуню», асноўны акцэнт якой робіцца на інфармацыйнай падтрымцы чэмпіянату
свету па хакеі з шайбай, як свабоднага ад тытуню. Акрамя таго, запланавана кансультаванне ва ўстановах аховы здароўя
па праблеме развітання з залежнасцю, культурна-масавыя,
аздараўленчыя мерапрыемствы. Пазіцыя Міністэрства аховы
здароўя тут адназначная, што цалкам зразумела.
— Нікацін, як вядома, наносіць магутны ўдар па сасудах. Яны рэзка скарачаюцца — прычым і буйныя артэрыі, якія сілкуюць, напрыклад, галаўны мозг, і самыя дробныя, якія сілкуюць вочы. З узростам
курцы забяспечваюць сабе больш высокую верагоднасць займець
пэўныя захворванні вачэй, чым тыя, хто не курыў або своечасова развітаўся са шкоднай звычкай, — тлумачыць інструктар-валеолаг 23-й
гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска Ірына ШЫМАНСКАЯ.
Сёння вядома, што той, хто жыве з курцом, таксама рызыкуе
сваім здароўем. У іх развіваюцца захворванні, уласцівыя курцам
— сардэчна-сасудзістыя, анкалагічныя, органаў дыхання, страўнікава-кішачнага тракта, касцявой сістэмы, вачэй, скуры.
Тытунёвы дым, якім дыхаюць і курэц, і навакольныя, змяшчае ў 50 разоў
больш канцэрагенаў і аміяку, у 5 разоў больш вокісу вугляроду, у 2 разы
больш смол і нікаціну, чым паступае ў арганізм таго, хто зацягваецца.
Як любая залежнасць, курэнне проста прыкрывае пэўныя душэўныя перажыванні. Курэнне іх не вырашае, але нейкім чынам кампенсуе. Таму карысным будзе зварот да псіхолага або псіхатэрапеўта,
парады тых, хто ўжо развітаўся з залежнасцю.
Звярнуцца па дапамогу дарослым можна ў псіхіятрычны дыспансер, дзецям і падлеткам — у дзіцячы псіханеўралагічны дыспансер,
цэнтры дружалюбнага стаўлення да падлеткаў, паліклініку.
Алена БЕРАСЦЯНКА



 18 мая — Міжнародны дзень памяці
памерлых ад СНІДу

НЕ НАЗЫВАЙЦЕ
ІХ АХВЯРАМІ
У гэту нядзелю ва ўсім свеце будуць успамінаць тых, хто
загінуў з-за ВІЧ/СНІДу, і адначасова нагадваць аб папярэджванні ВІЧ-інфекцыі, клопаце аб сабе і блізкіх, веданні свайго
ВІЧ-статусу, адказным стаўленні да лячэння.
У нашай краіне зарэгістравана звыш 16 тысяч выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Большая частка новых выпадкаў прыпадае на ўзроставую
групу пасля 40 гадоў. Спецыялісты адзначаюць, што 40-гадовыя недаацэньваюць рызыку ВІЧ. Праблема сапраўды пачыналася некалі
з маладых: 15-20 гадоў таму распаўсюджванне ВІЧ было звязана з
наркаспажываннем, інфіцыраваліся, галоўным чынам, тыя, каму да
25. Аднак сёння сітуацыя змянілася. Тым часам большасць людзей
дагэтуль не лічыць неабходным рэгулярна здаваць тэст на ВІЧ.
Дзякуючы Інфармацыйнай стратэгіі па ВІЧ/СНІДу рэбрэндынг
гэтай тэмы ўжо прынёс свае станоўчыя вынікі ў нашай краіне. Па
выніках даследаванняў 2012 года, 42 працэнты публікацый у СМІ
змяшчалі некарэктныя і абразлівыя выразы кшталту «чума», «ахвяры СНІДу» і інш. Летась у публікацыях вядучых беларускіх сродкаў
масавай інфармацыі такія тэрміны ўжо не былі заўважаны.
Сёлета Экспертны савет Інфармацыйнай стратэгіі па ВІЧ/СНІДу ў
Рэспубліцы Беларусь зноў звяртаецца да журналістаў і грамадскасці
з просьбай не называць ВІЧ-пазітыўных людзей ахвярамі, паколькі
гэтае слова сімвалізуе слабасць і асуджанасць, што не сумяшчаецца
з актыўнай жыццёвай пазіцыяй многіх людзей са станоўчым статусам. Дзякуючы сучасным магчымасцям антырэтравіруснай тэрапіі
з ВІЧ можна захоўваць якасць жыцця — пры ўмове вытрымлівання
рэкамендацый урача і правілаў бяспечных паводзін.
P.S. Міжнародны дзень памяці памерлых ад СНІДу адзначаецца
ў свеце кожную трэцюю нядзелю мая. Упершыню такі дзень адзначылі ў Сан-Францыска ў 1983 годзе. Сімвал падтрымкі людзей, якія
жывуць з ВІЧ, — чырвоная стужка, прышпіленая да адзення.
Святлана БАРЫСЕНКА



УЗНАГАРОДА
З ПРЫСМАКАМ ЧЫЗКЕЙКА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Згодны з гэтым і намеснік старшыні Белтэлерадыёкампаніі
Марат МАРКАЎ, які ўзначальваў беларускую дэлегацыю на «Еўрабачанні»: «Усё пазнаецца ў параўнанні. Была пэўная асцярога, бо
тое, што мае дачыненне да артыста, які прадстаўляе краіну на гэтым
конкурсе, мае арэол не заўсёды станоўчы. У выпадку з Юрам пасля
першых сустрэч было разуменне, што ён вельмі пазітыўны чалавек. І
гэта паўплывала на два ключавыя моманты: па-першае, стаўленне да
артыста як з боку журналістаў, так і з боку дэлегацыі было добрым,
і такой жа была атмасфера ў камандзе падчас падрыхтоўкі і працы
на конкурсе; па-другое, стаўленне да нашай краіны фарміравалася
на падставе настрою ў камандзе і вобразу нашага выканаўцы. Нас
называлі самай пазітыўнай камандай на «Еўрабачанні».
— Паколькі я працую ў Нацыянальным акадэмічным аркестры, то,
безумоўна, важна, што нас ацанілі ў Міністэрстве культуры, — падзяліўся эмоцыямі Юрый Вашчук. — Я да гэтай пары знаходжуся яшчэ
ў нейкім эйфарычным стане. Прыемна бачыць і адчуваць, як людзі
радуюцца за мяне. Калі дабраўся да сацыяльных сетак, то нават быў
гатовы праслязіцца, бо ўсведамляю, наколькі рэакцыя людзей, якія
мяне падтрымлівалі, шчырая. Хочацца, каб беларусы так падтрымлівалі сваіх і ў музыцы, і ў спорце, і ва ўсіх іншых сферах.
Мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага
аркестра Міхаіл ФІНБЕРГ таксама выказаўся пра свайго падапечнага:
— Мы працуем разам вось ужо 14 гадоў, і я ведаю, якую дарогу ў творчым плане прайшоў за гэты час артыст. Ён рос у атачэнні
прафесіяналаў, заўсёды працаваў на ўзроўні. На такіх людзей варта
раўняцца. Выступленне ў фінале — паказчык узроўню, дзе многае
зроблена яго рукамі і галавой. Артыст вырас і шмат чаму навучыўся.
Юра, я хачу, каб ты разумеў, — гэта толькі пачатак. Галоўнае — не
разгубіцца на шляху.
Алена ДРАПКО.

ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ ПА ХАКЕІ Ў МІНСКУ

Як паведамляюць у прэс-службе КДБ, цэнтральны архіў камітэта
вядзе пошук адпаведных архіўных дакументаў з пачатку гэтага года
ў межах міжнароднага праекта «Павышэнне статусу ўратаваных жыхароў спаленых беларускіх вёсак». Ужо знойдзена і будзе ўключана
ў электронную базу звестак звыш 70 дакументаў. База «Беларускія
вёскі, вынішчаныя ў гады Вялікай Айчыннай вайны» размяшчаецца
на сайце Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь.
Сярод перададзеных дакументаў — акты раённых камісій садзейнічання рабоце Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па выяўленні
і расследаванні злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў і іх памагатых і нанесеных імі страт грамадзянам, калгасам, грамадскім
арганізацыям, дзяржаўным прадпрыемствам і ўстановам СССР,
даведак раённых Саветаў дэпутатаў працоўных, пратаколы допытаў
сведак злачынстваў, якія паведамляюць аб злачынствах германскіх
акупацыйных войскаў на тэрыторыях Бягомльскага раёна Віцебскай вобласці, Барысаўскага, Грэскага, Лагойскага, Уздзенскага і
Халопеніцкага раёнаў Мінскай вобласці, Бялыніцкага і Клічаўскага
раёнаў Магілёўскай вобласці. Пошук і публікацыя архіўных дакументаў працягваецца.
Святлана БАРЫСЕНКА.

ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ ПА ХАКЕІ Ў МІНСКУ

Як вынішчалі вёскі Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай абласцей
Камітэт дзяржаўнай бяспекі перадаў у Дэпартамент па архівах
і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь
архіўныя дакументы аб вынішчэнні вёсак і мясцовых жыхароў
нямецка-фашысцкімі акупантамі і іх памагатымі ў Віцебскай,
Мінскай і Магілёўскай абласцях у гады Вялікай Айчыннай.

Імгненні чэмпіянату

Беларуская зборная дала сапраўдны бой Фінляндыі, але так і засталася без перамогі — 0:2
Быў час, калі мы саступілі фінам 9
шайбаў... Што казаць, другая палова 90-х — час станаўлення айчыннай зборнай, калі славутыя каманды давалі нашым хлопцам
урокі выдатнага хакея.
Прайшлі гады, і цяпер, на
хатнім першынстве свету, белару сы пад роў «Мінск-Арэны» ўжо ціснуць двухразовых
чэм пі ё наў све ту да ва рот і
прымушаюць Пеку Рынэ, былога варатара мінскага «Дына ма», па-кашэ ча му кідац ца
за шай бай. І гэта тыя фінскія
львы, якія на сёлет нім чэм піянаце далі самы адчувальны
бой зборнай Ра сіі. Дру жыне
з ус хо ду па да печ ныя Эр кі
Вес тэр лун да са сту пі лі толькі дзве шайбы. А пасля цяжка га, на пру жа на га па ядын ку
з Бе ла рус сю, лёс яко га вызначыў трап ны кі док тэх нара Пет ры Кан ці ё лы, трэ нер
пры знаўся:
— Нам супрацьста яў моцны, сур'ёзны сапер нік з добрай ар га ні за цы яй гуль ні і
якас ны мі ха ке іс та мі ў скла-

дзе. Я вель мі га на ру ся сва і мі гульца мі. Яны змагаліся, як львы, і прадэ ман стра ва лі, што на ша ка ман да
з'яд на ная.

ВЫНІКІ МАТЧАЎ
15 мая. Група А («ЧыжоўкаАрэна»). Канада — Данія — 6:1,
Швецыя — Францыя — 2:1.
Становішча камандаў (пасля 4 гульнявых дзён): Швецыя
— 11 балаў, Канада — 10, Чэхія — 6, Нарвегія — 6, Францыя — 5, Славакія — 4, Данія

Упэўнены, з вуснаў 57-гадовага фінскага спецыяліста прагучалі не проста
прыемныя кампліменты. Свае апошнія матчы на турніры беларусы праводзяць класна, пастаянна
нарошчваючы націск у атацы. Аднак атрыманыя намі
дзве вікторыі над Латвіяй
і Швейцарыяй не гарантуюць месца ў чвэрцьфінале. Для таго, каб славакам
прайсці ў плэй-оф у 2012
годзе, ім давялося набраць
на групавой стадыі 15 балаў! У беларусаў іх пакуль
6, і яшчэ чакаюць тры групавыя паядынкі — з Германіяй, Латвіяй і Расіяй. І калі
ўдзел расіян у чвэрцьфінале нават не абмяркоўваецца, усе ас татнія каманды
— 3, Італія — 3.
таксама прэтэндуюць на
Група B («Мінск-Арэна»). да лей шае пра хо джан не.
ЗША — Латвія — 5:6, Фінлян- Відавочна, толькі перамодыя — Беларусь — 2:0.
гі забяспечаць нам месца
Становішча камандаў. Расія ў накаўт-раўндзе. Першую
— 12, Латвія — 9, Фінляндыя са звышадказных сустрэч
— 6, ЗША — 6, Беларусь — 6, беларусы правядуць ужо
Германія — 5, Швейцарыя — 3, сёння. У 16:45 пачнецца
Казахстан — 1.
матч з Германіяй.

«Трэба перамагаць»
Глен ХЭНЛАН, галоўны трэнер зборнай Беларусі, падвёў вынікі паядынку са
зборнай Фінляндыі:
— Гэта быў цудоўны матч. І я ўсцешаны
тым, што мы прадэманстравалі ў ім выдатную
гульню. На працягу апошніх гадоў я захапляюся хакеем зборнай Фінляндыі і ўважліва сачу
за ёй. У нашай камандзе шайбай пераважна
валодалі Калюжны, Касціцын, Грабоўскі, лідары каманды, у якіх атрымлівалася закідваць.
Сёння шайбу ў беларускія вароты закінуў
Канціёла. Ён зрабіў для Фінляндыі тое, што
вышэй пералічаныя хакеісты рабілі ў папярэдніх матчах за нас.

Мы валодалі шайбай, у нас хапала шанцаў закінуць пры гульні ў большасці, але
добра дзейнічаў фінскі галкіпер. Чаму ў варотах згуляў Лаланд? Коваль прыхварэў,
Мезін таксама сябе не вельмі добра адчуваў. Таму я даверыўся гэтаму варатару, і ён
згуляў выдатна.
Хачу акцэнтаваць увагу на тым, што нам
цяпер трэба перамагаць у сваіх матчах. Не
так важна, якое цяпер турнірнае становішча. Здарыцца можа ўсё, што заўгодна.
Калі наша каманда будзе гуляць так, як
супраць Фінляндыі, у нас ёсць шанцы прайсці далей.

«Салей быў
маім блізкім сябрам»
Фінская зборная на сёлетнім першынстве прадстаўлена пераважна хакеістамі
з еўрапейскіх чэмпіянатаў. На фоне іншых сваёй багатай біяграфіяй вылучаецца форвард канадскай каманды «Вініпег Джэтс» Олі ЁКІНЭН. У НХЛ ён выступае з 1997 года і агулам правёў у тамтэйшай лізе больш за тысячу матчаў.
Пасля супрацьстаяння з Беларуссю Олі адказаў на нашы пытанні.

— У другім перыядзе ў
нас было даволі шмат выдаленняў. Пры гэтым калі
гулялі 5 на 5, выглядалі
добра. Зноў выручаў каманду варатар Пека Рынэ,
— прызнаецца 35-гадовы
капітан зборнай Фінляндыі.
— Сярод беларусаў шмат
май стра ві тых ха ке іс таў.
Адзін хлопец пастаянна хацеў прайсці ўсіх і ўвайсці ў
нашу зону. Але мы змаглі
стрымаць яго.
— Якая частка гульні
была найбольш складанай?
— Не ведаю. Галоўнае,
што мы выстаялі, калі гулялі ў меншасці. Для арбітраў
быў таксама цяжкі матч.
Ра зу мею, як скла да на
дзейнічаць, калі свісцяць

15 тысяч чалавек. Мы стараліся шмат
рухацца і ў выніку зарабілі тры балы.
— Што здарылася пасля завяршэння першага перыяду, калі Іра
Пакарынэн ледзь не накінуўся на
Міхаіла Грабоўскага?
— Беларус кінуў па нашых варотах
ужо пасля сірэны. Думаю, так рабіць
нельга. Я не бачыў такога ў Паўночнай
Амерыцы. Падобнае заслугоўвае 10 хвілін штрафу.
— Дарэчы, як вам сёлетні чэмпіянат?
— Я не гуляў на чэмпіянаце свету 6
гадоў і не магу параўнаць мінскі чэмпіянат з мінулымі спаборніцтвамі. Але
ў Беларусі жывуць вельмі прыемныя,
гасцінныя людзі, а Мінск — чысты, неверагодны горад з добрымі рэстаранамі.
— Здолелі ўжо пагуляць па сталіцы?
— Не, але, каб выказаць павагу Руслану Салею, я наведаў яго магілу. Мы
два гады правялі разам з ім у «Флорыдзе». Руслан быў маім вельмі блізкім
сябрам. Я прысутнічаў на жалобнай
службе ў Анахайме, але трапіць на пахаванне не здолеў.
Тарас ШЧЫРЫ.

Фотаздымкі Анатоля КЛЕШЧУКА.

Суседзі

«Планета ідэй»:
як падрыхтаваць турыстычны праект?

Д

ля таго, каб Беларусь напоўніцу выкарыстоўвала
свой турыстычны патэнцыял, нядосыць толькі адраджэння, папулярызацыі аб'ектаў нашай
мінуўшчыны і стварэння дастойнай
інфраструктуры для абслугоўвання
турыстаў. Трэба, каб гэтай справай
займаліся ініцыятыўныя, кампетэнтныя людзі — не толькі з жаданнем працаваць у гэтай сферы, але
і з уменнем увасобіць цікавую ідэю
ў паспяховы турыстычны прадукт,
які будзе добра запатрабаваны. З
выгадай для яго арганізатараў і гэтага рэгіёна.
Такую задачу цяпер вырашае праект
міжнароднай тэхнічнай дапамогі «Планета ідэй — трансгранічны трансфер ведаў у галіне прыцягнення інвестыцый
для развіцця памежнага турызму»
(грант-кантракт №ІPBU.03.01.00-58602/11-00). Ён фінансуецца са сродкаў
еўрапейскага інструмента добрасуседства і партнёрства па Праграме трансгранічнага супрацоўніцтва «Польшча–Беларусь–Украіна» на 2007–2013 гады. З беларускага боку партнёрамі праекта з'яўляюцца Гродзенскае абласное аддзяленне
грамадскага аб'яднання «Рэспубліканскі
турысцка-спартыўны саюз» і ўпраўленне
спорту і турызму Гродзенскага аблвыканкама, з польскага — Цэнтр садзейнічання
інавацыям і развіццю (г. Беласток), з украінскага — Валынскі фонд падтрымкі прадпрымальніцтва (г. Луцк). Бюджэт праекта
складае каля 350 тысяч еўра — у асноўным са сродкаў Еўрапейскага саюза, а
таксама Гродзенскага аблвыканкама.
— Наша галоўная мэта — умацаванне
супрацоўніцтва паміж беларускімі, польскімі і ўкраінскімі арганізацыямі, якія займаюцца пытаннямі турызму. Пры гэтым
ноу-хау ў тым, каб не проста генерыра-

Гэты праект
фінансуецца
Еўрапейскім
саюзам

ІНІЦЫЯТЫЎНЫМ ЛЮДЗЯМ ДАПАМОГУЦЬ У АЖЫЦЦЯЎЛЕННІ ЦІКАВЫХ ЗАДУМ
ваць новыя сумесныя праекты, але і садзейнічаць іх падрыхтоўцы і рэалізацыі,
— зазначае каардынатар праекта «Планета ідэй» Сяргей КАЛЯДА.
У рамках праекта праводзіцца абучэнне супрацоўнікаў грамадскіх арганізацый,
мясцовых органаў улады, турысцка-інфармацыйных цэнтраў і іншых устаноў,
якія дзейнічаюць у сферы турызму на
памежных тэрыторыях Польшчы, Беларусі і Украіны. З імі працуюць эксперты,
каб сумесна вызначыцца: у якім турыстычным кірунку варта рухацца таму ці

іншаму рэгіёну? Якія рэсурсы для выкарыстання свайго патэнцыялу ўжо ёсць, а
чаго не хапае? Што можна стварыць?
Усюды ёсць нейкія адметнасці. «Фішкай»
у адным раёне можа, напрыклад, стаць
цікавая анімацыйная праграма каля помнікаў сярэднявечча. У іншых — турыстычныя маршруты і мерапрыемствы, звязаныя з падзеямі Першай і Другой сусветных войнаў, унікальнымі прыроднымі
славутасцямі, актыўным адпачынкам, музычнымі імпрэзамі. А дзеcьці, магчыма,
патрабуюцца новыя ідэі для лепшай пры-

вабнасці ўжо традыцыйных рэгіянальных
фестываляў ...
Эксперты не збіраюцца складаць замест удзельнікаў абучэння праекты і заяўкі для ўдзелу ў конкурсе Праграмы
трансгранічнага супрацоўніцтва. Але яны
дапамогуць сваімі ацэнкамі і парадамі, як
гэта найлепш зрабіць. Прычым не толькі
тое, што тычыцца зместу праекта, але і з
пункту гледжання сучасных падыходаў да
арганізацыі турызму, эканамічных разлікаў, юрыдычных і рэкламных пытанняў,
граматнага афармлення заявак.

На другім этапе эксперты ў кожнай з
трох краін вызначаць па 10 лепшых ідэй,
якія будуць прэзентаваны партнёрам па
міжнародным праекце ў Беларусі, Польшчы і Літве. Не выключана, што некаторыя з іх аб'яднаюцца ў стварэнні сумесных турыстычных мерапрыемстваў.
Пры гэтым «Планета ідэй» не абмяжоўвае свае задачы толькі ўдзельнікамі праекта. Чакаецца, што яны, прайшоўшы навучанне, падзеляцца атрыманымі ведамі
са сваімі землякамі, якія таксама зацікаўлены ў турыстычнай дзейнасці, будуць з імі
ў цесным партнёрстве. І, такім чынам, сумеснымі намаганнямі могуць фарміравацца турыстычныя прадукты гэтага рэгіёна.
Са свайго боку, арганізатары праекта
«Планета ідэй» пасадзейнічаюць у пошуку замежных партнёраў у рамках трансгранічнага супрацоўніцтва «Польшча–Беларусь–Украіна» (цяпер рыхтуецца новая
праграма на 2014–2020 гады). Створаны
інтэрнэт-сайт і-planeta.eu для аў тараў
турыстычных ідэй з трох суседніх краін,
дзякуючы якому паміж імі будуць наладжвацца кантакты і фарміравацца сумесныя праекты.
Акрамя таго, у рамках праекта «Планеты ідэй» прадугледжана выдаць метадычны дапаможнік для работы ў праектах
міжнароднага тэхнічнага супрацоўніцтва.
Па пытаннях, што знаходзяцца
ў сферы праекта «Планета ідэй»,
можна звяртацца да яго
каардынатара на Гродзеншчыне
Сяргея Іванавіча Каляды:
e-maіl: Koleda.s.і@gmaіl.com,
тэл: +375 29 6502073.

Удзельнікі праекта «Планета ідэй».
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Барыс ПРАКОПЧЫК.

