
На па чат ку ён пры га даў, 

што шмат га доў та му сваю 

пер шую пе рад вы бар чую кам-

па нiю па чы наў ме на вi та з гэ-

та га пры го жа га рэ гi ё на. I боль-

шасць га ла соў у пад трым ку 

бы ла ме на вi та ад сюль. I за раз 

но вая сi ту а цыя, па сло вах Прэ-

зi дэн та, не зу сiм зра зу ме лая.

«Ка лi я па ды хо дзiў да пло-

шчы, мне мно гiя ка за лi, што ў 

Грод не ней кая сi ту а цыя не тая. 

Я ка жу: «Ня праў да. Не мо жа 

быць, каб там так пе ра кру цi-

лi ся лю дзi». I ўба чыў шы гэ ты 

вя лiз ны шмат ты сяч ны на тоўп 

лю дзей, я зра зу меў, што гро-

дзен ская зям ля — гэ та на ша 

зям ля». Пас ля гэ тых слоў лю-

дзi на пло шчы па ча лi апла дзi-

ра ваць i скан дзi ра ваць: «Бе ла-

русь!», «Бе ла русь!»

Прэ зi дэнт за клi каў гро-

дзен цаў нi ко му i нi ко лi не ад-

да ваць сваю кра i ну, тры маць 

сваю зям лю, не да пус каць 

знеш ня га ўмя шаль нiц тва ў 

спра вы сва ёй кра i ны. «Сён ня 

нас штур ха юць у прор ву раз-

ла ду i ня на вiс цi. На за ход няй 

мя жы не спа кой на, браз га цяць 

збро яй, па гража юць, ад кры-

та ўмеш ва юц ца ва ўнут ра ныя 

спра вы на шай су ве рэн най 

дзяр жа вы. Хтось цi на ват, па цi-

ра ю чы ру кi (я гэ та ве даю дак-

лад на) ус па мi нае пра «ўс ход-

нiя крэ сы», дзе ўсё бе ла рус кае 

бы ло пад за ба ро най. За раз 

гэ та на ша зям ля. Зям ля су ве-

рэн най Бе ла ру сi, дзе жы вуць 

у мi ры i зго дзе ўсе на цы я наль-

нас цi, якiя фар мi ру юць кар кас 

бе ла рус ка га на ро да. А сваю 

зям лю мы па вiн ны аба ра няць. 

Сён ня ха пае тых, хто ха цеў бы 

ад ха пiць хоць ка ва лак гэ тай 

зям лi, асаб лi ва гэ тай за ход няй 

жам чу жы ны Бе ла ру сi».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўдзя лiў асаб лi вую ўва гу тэ-

ме мя жы. Пе рад мi тын гам ён 

па бы ваў на Гож скiм па лi го не, 

якi зна хо дзiц ца не па да лёк ад 

мя жы з Еў ра са ю зам. Мiж тым 

на за ход нiх ру бя жах, як нi дзе, 

трэ ба за хоў ваць пiль насць, 

упэў не ны кi раў нiк дзяр жа вы.

«Праз мя жу едуць роз ныя 

лю дзi. У свой час мы пры ня лi 

ра шэн не па бяз вi за вым пра ез-

дзе ў Гро дзен скi рэ гi ён. Лю бы 

за меж нiк мо жа без фар маль-

нас цi, без пра ве рак пры ехаць 

сю ды i па ба чыць пры га жосць 

на шай кра i ны i ўклас цi пры жа-

дан нi срод кi ў воб ласць. I што 

мы ба чым? Пры еха лi, ма ха юць 

сця га мi, бу зяць, вас пад бух-

тор ва юць на бес па рад кi. Яд ро, 

за ва да та ры — не гро дзен цы, 

не бе ла ру сы. Яны ся дзяць пад 

Вар ша вай, пад Вiль ню сам...

Тыя, хто ўсё ка ар ды нуе i кi руе 

гэ тым, ся дзяць за мя жой у су-

сед нiх кра i нах».

Ра зам з тым Прэ зi дэнт за-

зна чыў, што ён, як бы лы па-

гра нiч нiк, хо ча па пя рэ дзiць i 

на га даць, што гэ та не толь кi 

бе ла рус кая, але i мя жа Са-

юз най дзяр жа вы. Та му кi раў-

нiц тва дзяр жа вы i кi раў нiц тва 

чле наў АДКБ за ня лi цвёр дую 

па зi цыю, мно гiя кра i ны так са-

ма яе пад трым лi ва юць. Прэ-

зi дэнт вы раз на акрэс лiў сут-

насць унут ра най па лi ты кi — 

Бе ла русь на зня ва гу нi ко му 

не ад да дзiм.

Аляк сандр Лу ка шэн ка даў 

да ру чэн не За ход ня му апе ра-

тыў на му ка ман да ван ню ўзяць 

на са мы жор сткi кант роль 

пера мя шчэн не ўсiх ва ен ных 

пад раз дзя лен няў краін-сусе-

дзяў — удзель нiц НА ТА. Дзяр-

жаў на му па гра нiч на му ка мi тэ-

ту — узмацнiць ахо ву па ўсiм 

пе ры мет ры дзяр жаў най мя жы. 

Лi та раль на «пе ра бi раць» кож-

на га, хто ру ха ец ца з не пра ва-

моц ны мi мэ та мi. Нi адзiн ба-

я вiк, нi адзiн пра ва ка тар, i нi 

адзiн па трон не па вi нны тра-

пiць на тэ ры то рыю кра i ны, па-

пя рэ дзiў Аляк сандр Лукашэн-

ка. У вы сту пе пра гу ча ла i тэ ма 

ка ра на вi ру са. Бы ло агу ча на, 

што на ля чэн не ко вiд ных хво-

рых у кра i не бы ло выдаткава-

на 500 мiль ё наў до ла раў ЗША. 

Прэ зi дэнт за зна чыў, што курс 

на iза ля цыю ака заў ся не эфек-

тыў ным, аб чым за явiў i кi раў-

нiк Су свет най ар га нi за цыi ахо-

вы зда роўя. Мiж тым па гро за 

захваральнасці за ста ец ца, i за 

гэ тай сi ту а цы яй неабходна па-

ста ян на са чыць.

Да лей Прэ зi дэнт спы нiў ся 

на тэ ме за бас то вак. Вя до ма, 

у кож на га свой на строй. I гэта 

доб ра. Але ёсць та кiя, што не 

хо чуць пра ца ваць і пад бi ва юць 

на за бас тоў кi бу даў нi коў. А мiж 

тым у го ра дзе бу ду ец ца шэ раг 

зна ка вых аб' ек таў: важ ны для 

рэ гi ё на ан ка ла iч ны цэнтр, су-

час ныя сту дэн цiя iн тэр на ты, 

дзе бу дуць пра жы ваць ты ся-

чы iн ша га род нiх сту дэн таў, 

уво дзiц ца АЭС — аб' ект стра-

тэ гiч на га зна чэн ня.

«Вы сён ня спы нi лi бу даў нiц-

тва. Мы абы дзем ся без «Грод-

на жыл бу да». У нас да стат ко ва 

бу даў нi коў. Ка лi хтось цi не хо ча 

пра ца ваць, не трэ ба iх пры му-

шаць. Прад пры ем ства спы нiм, 

лю дзi асты нуць, раз бя ром ся, 

ка го по тым за пра сiць на гэ тае 

прад пры ем ства».

Таксама Аляк сандр 

Лукашэн ка звяр нуў ся да свя-

та роў. Бе ла рус кi лi дар за клi-

каў прад стаў нi коў роз ных кан-

фе сiй не ўмеш вац ца ў пы тан нi 

па лi ты кi.

Прэ зi дэнт па абя цаў вяр-

нуць бе ла ру сам спа кой нае 

жыц цё, да яко га яны пры вык-

лi ў цi хай, та ле рант най кра i не. 

А сi ла вым струк ту рам да ру ча-

на вы явiць усiх пад бух тор шчы-

каў i пра ва ка та раў, спi сы якiх, 

за пэў нiў Прэ зi дэнт, ужо ёсць. 

Ён так са ма за пэў нiў, што ўсе 

спро бы цiс ку на ра бот нi каў 

роз ных сфер з бо ку працiў -

нi каў ула ды бу дуць жорст ка 

спы няц ца.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за-

зна чыў, што ва кол сi ту а цыi 

ў кра i не ства ра ец ца шмат 

фэй каў. Пры га даў вы па дак 

з пя цi га до вай дзяў чын кай, 

якая па цяр пе ла пад час ма-

са вых бес па рад каў у Грод не. 

«Нядаў на па ка за лi гро дзен-

скую дзяў чын ку, якую быц-

цам бы збiў АМАП. I ўся краi-

на ры да ла пяць дзён — якiя 

ня год нi кi ама паў цы. А што 

ад бы ло ся на са май спра ве? 

Доб ра, дзя куй та му баць ку, 

якi знай шоў муж насць i сум-

лен на ска заў: ды гас подзь з 

ва мi, нi я кi АМАП не збi ваў, мы 

тра пi лi ў ДТЗ. Дзя куй яму вя лi-

кі, гэ та муж ны ча ла век. I такія 

фэй кi ўвесь час за паў ня юць 

наш эфiр. 60 % па каз ва лi 

сiня  кi, 60 % — па ста но вач ныя 

кад ры. Прой дзе час, i мы вам 

спа кой на аб гэ тым ска жам i 

па ка жам». Кi раў нiк дзяр жа вы 

за клi каў тры маць га ла ву на 

пля чах, ана лi за ваць i па раў-

ноў ваць iн фар ма цыю з роз ных 

кры нiц, каб мець маг чы масць 

сфар мi ра ваць сваё ўлас нае 

мер ка ван не аб су час ных па-

дзе ях. «Не бу дзе це ду маць, 

нас усiх не пад бi зун па ста-

вяць — па ка ле на за го няць у 

чу жую зям лю. Мы ўсе — ад на 

кра i на. Гэ та на ша кра i на — 

чыс тая, мiр ная, на ша Бе ла-

русь. Якую мы аба вя за ны 

за ха ваць i пе ра даць на шым 

дзе цям i ўну кам».

Пры раз вi тан нi з жы ха ра-

мi Гро дзен шчы ны, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пры знаў ся, што 

па кi дае Грод на над звы чай 

натхнё ны i ўзру ша ны. За гэ та 

ён па дзя ка ваў усiм удзель нi-

кам мi тын гу.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

Та кое ра шэ нне пры няў 

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 

Аляк сандр Лука шэн ка 

i пра па на ваў яго 

кан ды да ту ру пад час 

су стрэ чы ў Грод не 

з дэ пу та та мi аб лас но га 

Са ве та дэ пу та таў. Паз ней 

кi раў нiк кра i ны прад ста вiў 

но ва га гу бер на та ра на 

мi тын гу, якi ад быў ся на 

цэнт раль най пло шчы 

го ра да — пло шчы Ле нi на.

«Мною пры ня та ра шэн не аб 

на кi ра ван нi да вас ва ша га ча ла-

ве ка — Ула дзi мi ра Сця па на вi ча 

Ка ра нi ка, — рас тлу ма чыў сваё 

ра шэн не кi раў нiк дзяр жа вы дэ-

пу та там аб лас но га Са ве та, паве-

дамляе БелТА. — Для мя не гэ та 

вя лi кая стра та. Та му што гэ та ге-

рой скi ча ла век пад час ка ра на вi ру-

са. Ка лi б не ён, нам было б вель мi 

цяж ка. Гэ та быў пер шы па моч нiк 

Прэ зi дэн та па ўсiх пы тан нях, пер-

шы ге не рал, якi вы кон ваў мае ўка-

зан нi. I мы пра вiль на зра бi лi».

«Ён ваш. Ма ла ды, ра зум ны», — 

ад рэ ка мен да ваў Прэ зi дэнт но ва га 

гу бер на та ра. Трэ ба ска заць, што з 

гэ тай пра па но вай на род ныя абран-

нi кi па га дзi лi ся ад на га лос на.

На су стрэ чы бы лi ад зна ча ны i 

вя лi кiя за слу гi, шмат га до вая плён-

ная пра ца на па са дзе гу бер на та ра 

Ула дзi мi ра Краў цо ва. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што да ўжо 

бы ло га гу бер на та ра ў яго ня ма нi-

я кiх прэ тэн зiй.

Ула дзi мiр Ка ра нiк у сваю чар гу 

па дзя ка ваў за пад трым ку. «Я вы-

дат на са бе ўсве дам ляю тую ад-

каз насць, якая кла дзец ца на мае 

пле чы. Нi для ко га не сак рэт — 

гэ та мая ма лая ра дзi ма, дзе я 

на ра дзiў ся i вы рас, — ад зна чыў 

ён. — Ду маю, ка лi пе на прой дзе i 

ўсе прый дуць у спа кой ны стан, то 

зра зу ме юць, што гэ та на ша зям-

ля, i асноў нае — што мы мо жам 

да сяг нуць у жыц цi, зра бiць сва i мi 

ру ка мi i маз га мi. Нi хто iн шы нам 

не да па мо жа. Па тэн цы ял воб лас цi 

ве лi зар ны».

Пас ля су стрэ чы з дэ пу та та-

мi аб лас но га Са ве та Аляк сандр 

Лука шэн ка на кi ра ваў ся на мi тынг, 

якi пра хо дзiў по бач на пло шчы 

Ле нi на. Там ён пуб лiч на яшчэ раз 

прад ста вiў но ва га гу бер на та ра. 

«Ула дзi мiр Сця па на вiч, вы пер шы 

за чвэрць ста год дзя гу бер на тар, 

яко га пры ня лi на пло шчы. Ад вас 

мно гае за ле жыць. Вы па вiн ны да-

па маг чы гро дзен цам. Га лоў ны наш 

кло пат — лю дзi», — пад крэс лiў 

Прэ зi дэнт.
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 У тэ му

«Су час ны кi раў нiк: шмат гран ны, 
кам пе тэнт ны, да свед ча ны»

Вiк тар ЛIС КО ВIЧ, стар шы ня Па стан най ка мi сii Са ве та Рэс-

пуб лi кi па аду ка цыi, на ву цы, куль ту ры i са цы яль ным раз-

вiц цi, якi быў абра ны чле нам Са ве та Рэс пуб лi кi ад Гро дзен-

скай воб лас цi, па дзя лiў ся са «Звяз дой» сва iм мер ка ван нем 

аб гэ тым кад ра вым пры зна чэн нi:

— Уз нi ка юць но выя вы клi кi ча су i но выя за да чы, якiя ў гэ ты ня-

прос ты час па тра бу юць да лей ша га ды на мiч на га раз вiц ця рэ гi ё на. 

Упэў не ны, што Ула дзi мiр Ка ра нiк год на спра вiц ца з гэ тай за да чай, 

бо ў ба раць бе з рас паў сю джан нем ка ра на вi рус най iн фек цыi як мi-

нiстр ахо вы зда роўя пра явiў ся бе з най леп ша га бо ку — дзя ку ю чы 

яго на ма ган ням уда ло ся за ха ваць ты ся чы ча ла ве чых жыц цяў.

За пе ры яд, пад час яко га ён уз на чаль ваў про фiль нае мi нiс тэр-

ства, бы лi за кла дзе ны iс тот ныя зме ны ў пра ект за ко на «Аб ахо ве 

зда роўя». Ак цэн ты зроб ле ны на раз вiц цё апор ных баль нiц, фар-

ма цэў тыч ную га лi ну i iн фар ма ты за цыю ўсёй сiс тэ мы. Усе гэ тыя 

за ха ды да дуць ад чу валь ныя вы нi кi i на блi зяць якас ную ме ды цын-

скую да па мо гу на ват да жы ха роў вяс ко вай глы бiн кi.

Упэў не ны, што пры зна чэн не Ула дзi мi ра Ка ра нi ка на па са ду 

кi раў нi ка Пры нё ман ска га рэ гi ё на на дасць но вы iм пульс раз вiц цю 

гэ тай тэ ры то рыi, бо гэ та су час ны кi раў нiк — шмат гран ны, кам пе-

тэнт ны i да свед ча ны па мно гiх кi рун ках дзей нас цi: ад са цы яль най 

сфе ры да мiж на род най дзей нас цi.

Пры зна чэн нi

«БЕ ЛА РУСЬ НА ЗНЯ ВА ГУ НI КО МУ НЕ АД ДА ДЗIМ»
У су бо ту ў Грод не ад быў ся мi тынг з удзе лам Аляк санд ра Лу ка шэн кi

 На ша да вед ка
Ула дзi мiр Сця па на вiч Ка ра нiк на ра дзiў ся 

ў 1973 го дзе ў Грод не. У 1996 го дзе скон чыў 

Гро дзен скi дзяр жаў ны ме ды цын скi iн сты тут.

З 1996 да 2011 го да пра ца ваў на роз ных 

па са дах у Рэс пуб лi кан скiм на ву ко ва-прак тыч-

ным цэнт ры ан ка ло гii i ме ды цын скай ра ды я-

ло гii iмя Аляк санд ра ва (ра ней — На ву ко ва-

да след чы iн сты тут ан ка ло гii i ме ды цын скай 

ра ды я ло гii iмя Аляк санд ра ва). З'яў ляў ся ўра-

чом-ста жо рам, ма лод шым на ву ко вым су пра-

цоў нi кам, на ву ко вым су пра цоў нi кам ад дзя лен-

ня та ра каль най ан ка па та ло гii, та ра каль най хi-

рур гii (за гад чы кам) РНПЦ. З 2011 го да зай маў 

па са ду га лоў на га ўра ча Мiнск ага га рад ско га 

клi нiч на га ан ка ла гiч на га дыс пан се ра, у чэр-

ве нi 2019 го да пры зна ча ны мi нiст рам ахо вы 

зда роўя Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

«Звяз да» ад ной з пер шых па цi-

ка вi ла ся пла на мi но ва га кi раў нi-

ка рэ гi ё на ад ра зу пас ля та го, як 

ён быў прад стаў ле ны жы ха рам 

воб лас цi на пло шчы:

— Ула дзi мiр Сця па на вiч, цi ста-

ла для вас гэ тае пры зна чэн не не-

ча ка нас цю або сюр пры зам, таму 

што толь кi дня мi быў за цвердж а ны 

но вы склад ура да, i вы на па са дзе 

мi нiст ра ахо вы зда роўя?

— Мы не па вiн ны ўспры маць гэ та 

як сюр прыз — гэ та но вае пры зна чэн-

не i но вы ўчас так ра бо ты, i но выя за-

да чы, якiя трэ ба вы ра шыць. Ча ка е мае 

цi не — гэ та iн шае пы тан не, але гэ та 

не сюр прыз, а но вае пры зна чэн не, но-

вы кi ру нак i но выя за да чы.

— Ка жу чы аб за да чах, якiя прыя-

ры тэ ты вы перш за ўсё ста вi це пе-

рад са бой?

— Ад ной з цэнт раль ных за дач з'яў-

ля ец ца рэа лi за цыя на прам каў дзяр-

жа вы дзе ля да сяг нен ня кам форт-

на га i год на га жыц ця для жы ха роў 

Гро дзен скай воб лас цi. Ся род прыя-

ры тэ таў — за ха ван не ды на мiч нас цi 

раз вiц ця Пры нё ман ска га рэ гi ё на. Гэ та 

агуль ныя сло вы, але па-iн ша му нель-

га ко рат ка сфар му ля ваць тую раз на-

стай насць за дач i праб лем, якiя ста яць 

пе рад рэ гi ё нам.

— Яны ўжо вам вя до мыя?

— Без умоў на, я ро дам ад сюль. У мя-

не тут за ста ло ся шмат сяб роў, я часта 

сю да пры яз джаю, я ба чыў, што воб-

ласць, са праў ды, вель мi ды на мiч на раз-

вi ва ец ца, у яе на са май спра ве вель мi 

вя лi кi па тэн цы ял. I асноў нае — гэ та 

лю дзi, якiя заў сё ды бы лi па мяр коў ныя i 

пра ца вi тыя. I за раз ста iць за да ча — раз-

вi ваць гэ ты па тэн цы ял да лей.

— Ады хо дзя чы ад сён няш ня га 

пры зна чэн ня, хо чац ца па цi ка вiц-

ца яшчэ як у мi нiст ра ахо вы за-

да роўя: якая сi та цыя на сён няш нi 

дзень склад ва ец ца з ка ра на вi ру-

сам у Гро дзен скай воб лас цi?

— Сi ту а цыя аб са лют на кант ра лю е-

мая, i мы ўзды маў па куль не ба чым.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Ула дзi мiр 
КА РА НIК: 

«У воб лас цi вель мi вя лi кi па тэн цы ял, 
i яго трэ ба раз вi ваць да лей»

«ЁН ВАШ. МА ЛА ДЫ, РА ЗУМ НЫ»
У Гро дзен скай воб лас цi — но вы кi раў нiк. Стар шы ню абл вы кан ка ма Ула дзi мi ра Ка ра нi ка, 

якi ўзна чаль ваў сiс тэ му ахо вы зда роўя Бе ла ру сi, пры зна чы лi ў су бо ту, 22 жнiў ня

Грод на стаў пер шым рэ гi я наль ным го ра дам, дзе Прэ-

зi дэнт вы сту пiў пе рад удзель нi ка мi мi тын гу. Для мно гiх 

гро дзен цаў, якiя прый шлi на цэнт раль ную пло шчу, пры-

езд кi раў нi ка дзяр жа вы стаў не ча ка нас цю. Прэ зi дэнт 

вы сту пiў з пра мо вай, у якой акрэс лiў зла ба дзён ныя 

пы тан нi i вы ка заў спа дзя ван не, што бу дзе па чу ты.
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