
З та го ча су мі ну ла двац цаць пяць 

га доў — чвэрць ста год дзя. Змя ні ла-

ся кра і на, змя ні лі ся даб ра быт і свя до-

масць яе гра ма дзян. Змя ні лі ся ў леп шы 

бок — пра гэ та ве да ем і мы, гэ та за ўва-

жа юць і тыя, хто пры яз джае сю ды праз 

не каль кі га доў зда лёк. Ці бы ло б так, 

ка лі б двац цаць пяць га доў та му пар-

ла мент аб раў ін шую фор му кі ра ван ня 

кра і най, ка лі б па са ды Прэ зі дэн та ў Бе-

ла ру сі ўво гу ле не іс на ва ла? Пы тан не, 

хут чэй, ры та рыч нае, бо гіс то рыя, як 

вя до ма, не цер піць умоў на га ла ду.

А вось дзейс насць ін сты ту та прэ-

зі дэнц тва праз двац цаць пяць га доў 

ві да воч ная. Мы вы ра шы лі рас ка заць 

аб гэ тым на пры кла дзе рэа лі за цыі ў 

кра і не асоб ных, са мых вы зна чаль-

ных пра ва вых да ку мен таў, якія паў-

на моц ны пад піс ваць ме на ві та кі раў-

нік дзяр жа вы, — ука заў, дэ крэ таў, 

ды рэк тыў, дзярж пра грам. Ге ро я мі 

на шых пуб лі ка цый, якія мы мяр ку ем 

пад рых та ваць з усіх рэ гі ё наў, бу дуць 

звы чай ныя лю дзі, мес цам дзе ян-

ня — звы чай ныя на се ле ныя пунк ты 

і прад пры ем ствы. Гіс то рыя дзе ец ца 

тут, на на шай зям лі, у на шай не па-

срэд най пры сут нас ці і пры на шым 

удзе ле. Чвэрць ста год дзя — гэ та ня-

ма ла для ма ла дой дзяр жа вы, і ра зам 

мы ўжо шмат ча го да сяг ну лі.

Пер шая пуб лі ка цыя руб ры кі пры-

све ча на Дзяр жаў най пра гра ме ад-

ра джэн ня і раз віц ця 

вёс кі.

СПРА ВА 
ДЛЯ ВА ДА ЛА ЗА

На пя рэ дад ні Дня ра та валь ні ка, які ад зна чаў ся 19 сту-

дзе ня, бы лі вы зна ча ны най леп шыя ба раць бі ты са сты-

хі я мі ў Бе ла ру сі. Ся род іх — і два су пра цоў ні кі Цэнт ра 

ва да лаз на-вы ра та валь най служ бы Рэс пуб лі кан ска га 

атра да спе цы яль на га пры зна чэн ня Алег СЦЯ ПУК і Дзя-

ніс КУЧ КО. Пра цы ім ха пае ў лю бую па ру го да — і зі мой, 

ка лі на лёд ад праў ля юц ца ама та ры ры бал кі, і ўлет ку, 

ка лі рас па чы на ец ца ма са вы ку паль ны се зон. Ка рэс пан-

дэн ты «Звяз ды» ад пра ві лі ся да ва да ла заў і 

да ве да лі ся пра іх служ бу.
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• У Бе ла ру сі бу дзе вы-

да дзе на эн цык ла пе дыя пра 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча.

• Рэ кан струк цыя пунк-

ту про пус ку «Бруз гі» ў 

2019 го дзе за вер шыц ца, 

у «Ка мен ным Ло гу» пач-

нец ца.

• У Гро дзен скай воб лас-

ці з 2008 го да рас кры ты ўсе 

за бой ствы і фак ты пры чы-

нен ня цяж кіх ця лес ных па-

шко джан няў.

• У Брэс це пад час бу даў-

ні чых ра бот вы яў ле на ма-

са вае па ха ван не ча соў Вя-

лі кай Ай чын най вай ны.

КОРАТКА

Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ, 

на мес нік стар шы ні 

праў лен ня На цы я наль на га 

бан ка:

«У 2019 го дзе 
На цы я наль ны банк 
пра цяг не пры маць ме ры 
па зні жэн ні ўзроў ню 
да ла ры за цыі эка но мі кі 
ме ха ніз ма мі, якія ў яго 
ёсць. Вя дзец ца ра бо та 
па ўня сен ні змя нен няў 
у Гра ма дзян скі і Бан каў скі 
ко дэк сы, ва ўка зы кі раў ні ка 
дзяр жа вы ў част цы 
вы клю чэн ня вы ка ры стан ня 
ў раз лі ках за меж най 
ва лю ты, а так са ма 
пры вяз кі да яе роз ных 
та ры фаў. Ад на ча со ва 
дзе ян ні На цы я наль на га 
бан ка бу дуць на кі ра ва ны 
на фар мі ра ван не но вай 
за ка на даў чай ба зы, 
якая пра ду гледж вае 
зняц це аб ме жа ван няў 
на пра вя дзен не ва лют ных 
апе ра цый, звя за ных з ру хам 
ка пі та лу для фі зіч ных 
асоб, зняц це аб ме жа ван няў 
на ад крыц цё ра хун каў 
юры дыч ны мі асо ба мі 
ў за меж ных бан ках 
і ін шае».
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«За ла тая» ка лек цыя!

Мін скі мас так-кан цэп ту а ліст, сяб ра Бе ла рус ка га са ю за ды зай-
не раў, вя до мы бард і апан та ны ка лек цы я нер Сяр гей ШЫ ЛА, 
акра мя кан цэр таў пад гі та ру і вы ста вач най дзей нас ці, час та 
ўдзель ні чае са сва ёй ба га тай ка лек цы яй са ма ва раў у га рад-
скіх і за га рад ных свя тах і фес ты ва лях. Са праў ды, та кія не звы-
чай ныя рэ чы мо гуць упры го жыць лю бую свя точ ную пля цоў ку! 

Вось і ў мі ну лыя вы хад ныя ў час між на род ных спа бор ніц тваў, 
якія пра во дзі лі ся ў Ла гой скім ра ё не, апра нуў шы свой імі джа вы 
ар мей скі ка жух, Сяр гей не толь кі дэ ман стра ваў сваю «за ла-
тую» ка лек цыю, але і час та ваў га ра чай гар ба тай з ка лек цый-
на га са ма ва ра.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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Прэм'ера рубрыкі

ЧВЭРЦЬ СТА ГОД ДЗЯ
У са ка ві ку гэ та га го да Бе ла русь ча кае адзін са зна ка вых юбі ле яў, 

на якія ба га ты 2019-ы. 25 га доў на зад бы ла пры ня та Кан сты ту цыя 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Асноў ны за кон не за леж най дзяр жа вы. Як і на-

ле жыць, у ёй бы лі пра пі са ны ўсе га лоў ныя па ла жэн ні дзяр жаў на га 

ўлад ка ван ня, і ад но з най важ ней шых ся род іх — фор ма праў лен ня. 

Упер шы ню ў Бе ла ру сі быў за сна ва ны ін сты тут прэ зі дэнц тва, ме на-

ві та Прэ зі дэнт пры зна ваў ся кі раў ні ком кра і ны. Праз не каль кі ме ся-

цаў, улет ку 1994-га, ад бы лі ся пер шыя ў гіс то рыі Бе ла ру сі вы ба ры 

Прэ зі дэн та. Пра хо дзі лі яны ў два ту ры, у дру гім ту ры ўпэў не ную 

пе ра мо гу атры маў Аляк сандр Лу ка шэн ка.


