
2 16 сакавіка 2019 г.

У но ва зе ланд скім Край стчэр чы ад быў ся рас стрэл у мя чэ цях
Ка ля паў сот ні ча ла век за гі ну лі ў вы ні ку ўзбро е на га 

на па ду на дзве мя чэ ці ў но ва зе ланд скім го ра дзе Крайст-

чэрч. Дзя сят кі цяж ка па ра не ныя. Трое па да зра ва ных 

арыш та ва ныя. У хо дзе па лі цэй скай апе ра цыі кан фіс ка-

ва ны са ма роб ныя вы бу хо выя пры ла ды, аг ня стрэль ная 

зброя і бо еп ры па сы. Мяр ку ю чы па коль кас ці зной дзе най 

зброі, ка жуць экс пер ты, на пад на мя чэ ці быў ста ран на пад рых та ва ны. «Гэ та адзін 

з са мых чор ных дзён у гіс то рыі Но вай Зе лан дыі», — за яві ла прэм' ер-мі ністр кра-

і ны Джа сін да Ар дэрн. Ся род ах вяр на па ду, па яе сло вах, шмат міг ран таў, мо жа 

быць, на ват бе жан цаў. У ін тэр нэ це з'я ві ла ся ві дэа рас стрэ лу (за бой ца вёў пра мую 

транс ля цыю). Аген цтва Frаnсе-Рrеssе пра вя ло ліч ба вую экс пер ты зу ві дэа і па ве-

да мі ла, што яно са праўд нае.
«Гэ ты жу дас ны акт гвал ту яшчэ раз да каз вае не аб ход насць са мым ра шу чым чы нам 

зма гац ца су праць лю бых пра яў тэ ра рыз му і не цяр пі мас ці», — ад зна ча ец ца ў спа чу ван ні, 
якое Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў ге не рал-гу бер на та ру Но вай Зе-

лан дыі Пэт сі Рэ дзі.

Дзярж дэ парт амент на лі чыў ка ля 50 кра ін, 
якія мо гуць на нес ці шко ду ЗША

З ад па вед най за явай вы сту пі ла ў Цэнт ры стра тэ гіч ных і між на род ных да сле да-

ван няў ды рэк тар ад дзе ла па лі тыч на га пла на ван ня Дзярж дэ парт амен та ЗША Кі ран 

Скі нэр. «На сён няш ні дзень іс ну юць ка ля 50 кра ін, якія вы клі ка юць наш не па кой. І га-

вор ка ідзе не толь кі пра кра і ны, якія мо гуць на нес ці ма сіў ны ядзер ны ўдар, але і пра 

тыя, што мо гуць на нес ці шко ду ЗША з да па мо гай кі бер вай ны, эка на міч най вай ны, 

ін фар ма цый на га су праць ста ян ня. Гэ та зу сім ін шы свет, — пад крэс лі ла яна. — Ад ным 

з са мых га лоў ных вы пра ба ван няў для ЗША ста нуць кра і ны, якія раз ві ва юц ца. Ка лі 

вы раз гле дзі це апош нія не каль кі дзе ся ці год дзяў, то за ўва жы це, што та кі мі з'яў ля-

юц ца кра і ны, якія да лу чы лі ся або здоль ныя да лу чыц ца да ядзер на га клу ба. Ка лі вы 

па гля дзі це на іх дэ ма гра фію, то зра зу ме е це, што гэ та ін шы свет».

Стон хендж быў мес цам ма са вых ба ля ван няў
Ар хе о ла гі вы яві лі свед чан ні та го, што ты ся чы га доў та му Стон хендж быў мес цам 

гран ды ёз ных ма са вых ба ля ван няў, на якія з'яз джа лі ся жы ха ры з усёй тэ ры то рыі 

Бры тан скіх аст ра воў, у тым лі ку з ад да ле ных рэ гі ё наў Шат лан дыі. Зра біць гэ тае 

ад крыц цё да па маг лі сві ныя кост кі, рас ка па ныя ў ча ты рох раз ме шча ных па блі зу 

па се лі шчах эпо хі поз ня га неа лі ту. Сві ні на бы ла га лоў ным пунк там свя точ на га ме ню, 

пры чым на вед валь ні кі ўра чыс тас цяў пры во дзі лі з са бой жы вё лу, якую раз во дзі лі ў 

ся бе ў ад да ле ных ра ё нах, і за кол ва лі для ба ля ван ня. Уся го бы лі вы яў ле ны астан кі 

131 жы вё лы, уз рост якіх скла дае ка ля 4500 га доў. Гэ та да каз вае не толь кі тое, 

што Стон хендж быў мес цам ма са ва га па лом ніц тва, але і той факт, што лю дзі, якія 

за ся ля лі ад да ле ныя кут кі Бры та ніі ты ся чы га доў та му, пад трым лі ва лі па між са бой 

па ста ян ныя су вя зі і рэ гу ляр на па да рож ні ча лі на знач ныя ад лег лас ці. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Ба чыць сён ня вас, та кіх 

мэ та на кі ра ва ных, па спя хо вых, 

та ле на ві тых — да стой ных дзя-

цей на шай су ве рэн най Бе ла-

ру сі, — шчас це, не толь кі для 

ва шых баць коў — для ўся го 

на ша га бе ла рус ка га на ро да 

і перш за ўсё для мя не. Для 

ўсіх, хто ста яў ка ля вы то каў 

ства рэн ня не за леж най кра і ны, 

вы — са мая вя лі кая каш тоў-

насць», — ад зна чыў ён.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, 

што ў кож ным з пры сут ных 

ува саб ля ец ца шмат ве ка вая 

ма ра на шых прод каў — быць 

гас па да ра мі на сва ёй зям лі. 

Для ўдзель ні каў цы ры мо ніі гэ-

тая ма ра ста ла рэ аль нас цю, 

па коль кі сён ня яны вы ву ча юць 

гіс то рыю кра і ны і, на пэў на, ра-

зу ме юць, якое гэ та шчас це — 

на ра дзіц ца і жыць у моц най і 

не за леж най дзяр жа ве.

«Без умоў на, вы і ва шы ра-

вес ні кі — па ка лен не но вай 

фар ма цыі. І па сва ім све та по-

гля дзе вы — гра ма дзя не све-

ту», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так-

са ма звяр нуў ува гу, што ліч-

ба вая рэ аль насць, якая ста ла 

част кай паў ся дзён на га жыц ця 

пад лет каў, даў но сцёр ла геа-

гра фіч ныя ме жы і бар' е ры ў 

зно сі нах, та кія як ад лег ласць, 

куль тур ныя і моў ныя ад роз нен-

ні. Але яны заў сё ды па він ны 

па мя таць: іх Ра дзі ма, іх дом — 

Бе ла русь. На яго дум ку, су вязь 

з род най зям лёй, сва і мі ка ра-

ня мі — гэ та тое, што бу дзе заў-

сё ды на паў няць іх жы ва твор-

най энер гі яй, да ваць сі лы на 

вы ка нан не са мых за па вет ных 

жа дан няў.

«Сён ня асаб лі вы дзень. 

Атрым лі ва ю чы паш парт, вы ро-

бі це пер шыя кро кі ў да рос лае 

жыц цё. Гэ ты да ку мент сім ва-

лі зуе па ча так но ва га эта пу аб-

са лют на са ма стой на га жыц ця, 

на сы ча на га ці ка вы мі, знач ны мі 

па дзея мі. У тым лі ку і па лі тыч-

ны мі, — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Прой дзе зу сім 

ня шмат ча су, і вы ўжо бу дзе-

це пры маць важ ныя ра шэн ні 

ў гіс то рыі Бе ла ру сі, ста яць на 

вар це дзяр жаў ных ін та рэ саў. 

Бу дзе це ства раць бу ду чы ню 

кра і ны, ду маць пра яе даб-

ра быт, пра тое, што па кі не це 

сва ім дзе цям. А зна чыць, зро-

бі це ўсё маг чы мае, каб за ха-

ваць на шы ду хоў ныя каш тоў-

нас ці, куль тур ны зда бы так і, 

са мае га лоў нае, мір на сва ёй 

зям лі».

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 

упэў не насць, што так і атрыма-

ецца, што на ша род ная Бе ла-

русь заў сё ды бу дзе ў на дзей-

ных ру ках.

«І хай паш парт і кні га з сім-

ва ліч най наз вай «Я — гра ма-

дзя нін Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 

якія сён ня бу дуць вам ура чыс-

та ўру ча ны, ста нуць апо рай 

і па ра дай на ва шым доў гім, 

шчас лі вым і на поў не ным вя лі-

кі мі спра ва мі жыц цё вым шля-

ху», — да даў Прэ зі дэнт.

Да лей ад бы ла ся цы ры мо-

нія ўра чыс та га ўру чэн ня паш-

пар тоў гра ма дзя ні на Бе ла ру сі. 

По тым школь ні кам пра вя лі эк-

скур сію па Па ла цы Не за леж-

нас ці.

«НАМ 
ПА ШАН ЦА ВА ЛА»

Як рас ка за ла жур на ліс там 

ву ча ні ца гім на зіі з га рад ско га 

па сёл ка Глуск Да р'я Ка мін ская, 

ура жан ні ад су стрэ чы з Прэ зі-

дэн там і атры ман ня паш пар та 

ў яе вель мі доб рыя. «На ват 

сло ва мі не маг чы ма апі саць. 

Прэ зі дэнт — ён та кі ж, у прын-

цы пе, як і мы. Ён та кі доб ры ў 

зно сі нах, вель мі пры ем на бы-

ло раз маў ляць з ім. Ура жан ні 

вель мі моц ныя», — па дзя лі-

ла ся яна.

Школь ні ца да да ла, што 

асаб лі ва хва ля ва ла ся ў дзень, 

ка лі да ве да ла ся пра бу ду чую 

су стрэ чу з Аляк санд рам Лу-

ка шэн кам. По тым су па ко і ла-

ся, але асаб лі вае тра пя тан не 

ў яе вы клі каў мо мант пе рад 

са мым уру чэн нем. «Да лонь кі 

па це юць», — з усмеш кай рас-

тлу ма чы ла Да р'я.

Яна ста ноў ча аца ні ла і эк-

скур сію па Па ла цы Не за леж-

нас ці, асаб лі ва ад зна чы ла аса-

біс ты ка бі нет кі раў ні ка дзяр-

жа вы. Да рэ чы, пер шы асоб нік 

дзей най Кан сты ту цыі Бе ла ру сі 

зна хо дзіц ца ме на ві та ў гэ тым 

па мяш кан ні. На яе дум ку, сам 

па лац вы дат на па ды хо дзіць 

для ме ра пры ем стваў лю бо га 

маш та бу.

Ву чань Глу шан ска га ву чэб-

на-пе да га гіч на га комп лек су 

(Баб руй скі ра ён) Мак сім Пар-

хім чык тра піў на гэ тую цы ры-

мо нію, та му што ён вы дат на 

ву чыц ца і час та ўдзель ні чае ў 

алім пі я дах па фі зі цы і ма тэ ма-

ты цы.

Эмо цыі ад атры ман ня паш-

пар та ў хлоп ца вы дат ныя. 

«Толь кі фа та гра фія ў паш пар-

це, шчы ра ка жу чы, не вель мі 

атры ма ла ся, — жар там ска-

заў школь нік. — Але я вель мі 

ра ды, што Прэ зі дэнт аса біс та 

ўру чыў мне гэ ты да ку мент. Вя-

до ма, такога я не ча каў. Ка лі я 

да ве даў ся, што кі раў нік дзяр-

жа вы бу дзе ўру чаць мне паш-

парт, я быў у шо ку».

Ву ча ні ца ся рэд няй шко лы 

№ 7 г. Ба ры са ва Ган на Кі ся-

лё ва ад зна чы ла, што ад чу-

вае го нар, ра дасць і шчас це 

ад та го, што тра пі ла ў Па лац 

Не за леж нас ці і атры ма ла 

паш парт ад Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі. «Так па шан ца ва ла, 

што ме на ві та нам — 25 з 

ты сяч дзя цей, якія атрым лі-

ва юць дакумент, — вы па ла 

ўда ча атры маць паш парт з 

рук кі раў ні ка дзяр жа вы. Мы 

за пом нім гэ тую па дзею на ўсё 

жыц цё», — ска за ла яна.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ІХ РА ДЗІ МА, ІХ ДОМ — БЕ ЛА РУСЬ
Га лоў ны да ку мент 

гра ма дзя ні на ў Му зеі 

су час най бе ла рус кай 

дзяр жаў нас ці 

24 пад лет кі атры ма лі 

з рук кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та 

На тал лі КА ЧА НА ВАЙ.

Для ўдзель ні каў ме ра-

пры ем ства па дзея ста ла 

ра дас най удвая — не кож-

ны дзень мож на на ве даць 

бу ды нак Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та і па ві тац ца з 

кі раў ні ком уста но вы. Але 

гэ та маг чы масць для кож на га з іх — за-

роб ле ны шанц. Удзель ні кі ак цыі «Мы — 

гра ма дзя не Бе ла ру сі!» — вы дат ні кі ву чо-

бы, удзель ні кі на ву ко вых кан фе рэн цый, 

пе ра мож цы спа бор ніц тваў, фес ты ва ляў, 

кон кур саў, алім пі яд.

Адметна, што ў бе ла рус кую ста лі цу на 

свя точ нае ме ра пры ем ства тра пі лі дзе ці з 

усіх аб лас цей кра і ны.

«Я прос та ўпэў не ная, што гэ ты дзень 

за пом ніц ца ма ла дым лю дзям на ўсё жыц-

цё. Бу ду чы ня кра і ны ў ру ках ма ла дых, 

та му нам вель мі ха це ла ся б, каб мо ладзь 

ца ні ла усё тое, што ёсць у Бе ла ру сі. За 

не вя лі кі ў гіс то рыі пра ме жак ча су на ша 

кра і на ста ла пры го жай і квіт не ю чай, яна 

вя до мая на між на род най арэ не. Мы ба-

чым, з якой лю боўю і тра пя тан нем да яе 

ста вяц ца са мі бе ла ру сы. Ад ным з прыя-

ры тэт ных на прам каў па лі ты кі дзяр жа вы 

з'яў ля ец ца пра ца з мо лад дзю. Прэ зі дэнт 

заў сё ды ста віць сур' ёз ныя за да чы ў гэ тым 

кі рун ку, пад крэс лі ва ю чы яго асаб лі вую 

важ насць, — ска за ла На тал ля Ка ча на-

ва. — Дзе б вы ні бы лі і ку ды б ні вы яз-

джа лі, вы па він ны ве даць, што ў вас ёсць 

свая род ная зям ля, свой род ны дом — Бе-

ла русь, і вы па трэб ныя тут. Скон чыў шы 

шко лу, атры маў шы аду ка цыю і пра фе сію, 

якія вы для ся бе вы бе ра це, вы заў сё ды 

змо жа це тут рэа лі за вац ца, у тым лі ку ў 

сва ім род ным го ра дзе, вёс цы, ра ё не».

***
У свя точ ны дзень за пра сіў школь ні-

каў на Чыр во на ар мей скую, 9 і стар шы ня 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі. Мі ха іл Мяс ні ко віч уру чыў пер шы 

паш парт 18 прад стаў ні кам та ле на ві тай 

мо ла дзі з Го мель скай, Брэсц кай, Мін скай 

аб лас цей і ста лі цы.

У ак цыі Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 

са ю за мо ла дзі «Мы — гра ма дзя не Бе-

ла ру сі!», пры све ча най Дню Кан сты ту цыі, 

пры ня лі ўдзел 3000 хлоп цаў і дзяў чат з 

усёй кра і ны. У рам ках па дзеі ад бы ло ся 

167 свя точ ных цы ры мо ній уру чэн ня паш-

пар тоў 14-га до вым пад лет кам з рук кі раў-

ні коў за ка на даў чай, вы ка наў чай ула ды і 

гра мад скіх дзея чаў.

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

нас ці ў Мін ску ўзна га ро дзі лі пе ра мож цаў 

кон кур су «Я — гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь».

Кон курс фа та гра фій-ма ты ва та раў 

пры мер ка ва ны да 25-год дзя пры няц ця 

Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На суд 

кам пе тэнт на га жу ры бы ло прад стаў ле на 

ка ля 800 ра бот на тэ мы: па тры я тызм, Кан-

сты ту цыя, гіс та рыч ная спад чы на, пра вы, 

сва бо ды і аба вяз кі гра ма дзя ні на, бе ла рус-

кая на цыя, гіс то рыя на ро да і ма лая ра дзі-

ма. Пры ацэн цы ра бот уліч ва ла ся ад па вед-

насць змес ту фа та гра фій за яў ле най тэ ма-

ты цы, кам па зі цый нае і ка ля ро вае ра шэн не, 

мас тац кі ўзро вень ра бот, ары гі наль насць 

ідэі, стыль вы кла дан ня. Пе ра мож ца мі ста-

лі 23 пад лет кі, якія за ня лі пер шае, дру гое і 

трэ цяе мес цы ў роз ных на мі на цы ях.

Най леп шыя ра бо ты дзя цей бу дуць ада-

бра ны ў на ву чаль нае вы дан не для школь-

ні каў «Я — гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь».

Ма рыя ДА ДА ЛКА, На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Учо ра ў аб ноў ле най Аваль най за ле До ма 

ўра да стар шы ня Кан сты ту цый на га Су да 

Пётр Мік ла шэ віч агу чыў Па слан не Кан-

сты ту цый на га Су да Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі 

і На цы я наль на му схо ду «Аб ста не кан сты-

ту цый най за кон на сці ў Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь у 2018 го дзе».

«Но вая фор ма шы ро ка га і ад кры та га прад-

стаў лен ня Па слан ня Кан сты ту цый на га Су да 

з'яў ля ец ца важ ным эле мен там для па бу до вы 

на шай дэ ма кра тыч най дзяр жа вы, — ска заў у 

сва ёй пра мо ве пад час аб мер ка ван ня да ку мен-

та спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та Мі ха-

іл МЯС НІ КО ВІЧ. — Са вет Рэс пуб лі кі ак тыў на 

ўклю ча ны ў пра цэс вы пра цоў кі па зі цый су да па 

ак ту аль ных пра ва вых пы тан нях на ўсіх ста ды ях 

за ка нат вор час ці, па між на мі на ла джа на зва рот-

ная су вязь, і на ша ўза е ма дзе ян не на кі ра ва на 

на да сяг нен не агуль ных мэт — за бес пя чэн не 

кан сты ту цый най за кон на сці, больш поў ную рэа-

лі за цыю па тэн цы я лу Кан сты ту цыі».

Бе ла рус кія за ко ны з 2019 го да бу дуць рас-

пра цоў вац ца з пэў ны мі на ва цы я мі, якіх ра ней 

не бы ло. Га вор ка ідзе пра праг на за ван не на-

ступ стваў пры няц ця нар ма тыў ных пра ва вых 

ак таў, уклю ча ю чы ацэн ку іх уз дзе ян ня на ўмо вы 

вя дзен ня біз не су. Акра мя та го, з гэ та га го да 

за ка на даў цы прак ты ку юць па кет ны прын цып 

пад рых тоў кі пра ек таў за ко наў, што да зва ляе 

па вя лі чыць коль касць нор маў пра мо га дзе ян ня, 

ска ра ціць ве да мас ную нар мат вор часць. Ся род 

важ ных ін стру мен таў фар мі ра ван ня сіс тэ мы 

пра ва, адэ кват най су час ным гра мад скім па трэ-

бам, спі кер на зваў на ву ко вую экс пер ты зу.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі так са ма звяр нуў 

ува гу на ак ту аль насць пы тан няў су ад но сін на цы-

я наль на га і над на цы я наль на га пра ва з улі кам 

да лей ша га ўдас ка на лен ня пра ва Еў ра зій ска-

га эка на міч на га са ю за і са юз на га бу даў ніц тва 

Бе ла ру сі і Ра сіі. «Гэ та но вая функ цыя і На цы я-

наль на га схо ду, і Кан сты ту цый на га Су да. Лі чым, 

што лю быя кро кі па раз віц ці на шых клю ча вых 

ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў — Са юз най дзяр-

жа вы і ЕА ЭС — па він ны ра біц ца пры за ха ван ні 

су ве рэ ні тэ ту, не за леж нас ці, тэ ры та ры яль най цэ-

лас нас ці, Кан сты ту цыі і ін шых ат ры бу таў дзяр-

жаў нас ці. Пры гэ тым ня ўхіль ным па ві нен за ста-

вац ца прын цып кан сэн су су ў пры няц ці ра шэн няў 

аб пра соў ван ні па шля ху са юз на га бу даў ніц тва 

і ўлі ку на цы я наль ных ін та рэ саў», — пад крэс ліў 

кі раў нік верх няй па ла ты пар ла мен та.

Пра тое, што ўза е ма дзе ян не пар ла мен та ры-

яў з Кан сты ту цый ным Су дом па він на па ста ян на 

ўдас ка наль вац ца, на бы ваць но выя фор мы, га-

ва рыў у сва ім вы ступ лен ні і стар шы ня Па ла-

ты прад стаў ні коў Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА. 

«Мяр кую, сён няш няе па шы ра нае аб мер ка ван не 

Па слан ня аб ста не кан сты ту цый най за кон на-

сці — крок у аб са лют на пра віль ным кі рун ку, — 

ска заў ён. — Нам трэ ба ру хац ца да лей, ду ма-

ю чы пра тое, як пры вес ці да ад ной роў ні цы 

тыя дыс ку сіі, якія вя дуц ца і на пар ла менц кай 

пля цоў цы, і ў рам ках Кан сты ту цый на га Су да».

Та ко га ро ду су мес ная пра ца ўяў ля ец ца вель мі 

перс пек тыў най як у пла не ўдас ка на лен ня за ка-

на даў ства, так і для раз віц ця кан струк тыў на га 

дыя ло гу з гра ма дзян скай су поль нас цю, лі чыць 

кі раў нік дэ пу тац ка га кор пу са. «Пуб ліч нае аб-

мер ка ван не ўсіх прын цы по вых пы тан няў жыц ця 

краі ны па він на стаць ня ўхіль ным пра ві лам, — 

пад крэс ліў ён. — Дзяр жа ва для на ро да — не 

ло зунг, а адзі ны маг чы мы шлях рэа лі за цыі каш-

тоў нас цяў, за кла дзе ных у асно ву Кан сты ту цыі. 

І мы па він ны пры клас ці мак сі мум на ма ган няў, 

каб на ша дзей насць ад па вя да ла па тра ба ван-

ням кі раў ні ка дзяр жа вы і ча кан ням на шых гра-

ма дзян».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пер шыя паш пар ты 
юным бе ла ру сам уру чы лі 
прад стаў ні кі ор га наў ула ды

Не па хіс ныя прын цы пы 
і маг чы масць удас ка на лен ня
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