
Ц
энт раль най тэ май па рад ку дня ста ла су мес нае 
па ся джэн не Са ве та Рэс пуб лi кi i Па ла ты прад стаў нi коў 
На цы я наль на га схо ду для за слу хоў ван ня што га до ва га 

Па слан ня Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь бе ла рус ка му на ро ду 
i пар ла мен ту.

Спi кер верх няй па ла ты пар ла мен та На тал ля КА ЧА НА ВА 
ак цэн та ва ла ўва гу на тым, што па слан не — гэ та ары ен цiр у ра бо це 
для ўсiх: дзяр жаў ных ор га наў, гра мад скiх ар га нi за цый, суб' ек таў 
гас па да ран ня i кож на га гра ма дзя нi на. Яго га лоў ны ад ра сат — 
народ Бе ла ру сi — адзi ная кры нi ца дзяр жаў най ула ды i нось бiт 
суве рэ нi тэ ту. Ме на вi та яму ў най блi жэй шы час да вя дзец ца абi-
раць Прэ зi дэн та кра i ны, па сут нас цi — вы зна чаць свой лёс i бу ду-
чы ню на шай не за леж най кра i ны. (Больш пад ра бяз на аб Па слан нi 
Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь бе ла рус ка му на ро ду i пар ла мен ту 
чы тай це ў ну ма ры «Звяз ды» за 5 жнiў ня.)

Акра мя гэ та га, быў раз гле джа ны цэ лы шэ раг пы тан няў, 
якiя да ты чы лi ся кад ра вых пры зна чэн няў i ра ты фi ка цыi мiж-
на род ных да га во раў i па гад нен няў.
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Ко саў скi па лац 
ад бу доў ва юць 
з ру iн. стар. 13

У ата чэн нi 
ар хi тэк тур най 
вы тан ча нас цi. стар. 4

Што ха це лi ад се на та раў 
вяс коў цы 
i га ра джа не? стар. 2

Аб мер ка ва лi 
дэ пу та ты

Каб не ўзнi ка ла 
дэ фi цы ту та ва раў. стар. 3

Бы ло — ста ла

Што ра бiў 
у Шчу чы не 
Шарль дэ Голь?

стар. 2 стар. 14

Апош нi «ге рой»

ТЭ МА ТЫД НЯТЭ МА ТЫД НЯ

З па ло ну 
на п'е дэс тал

Блiз кая ўла да

У чэр ве нi бя гу ча га го да кi раў нiк дзяр-
жа вы пад пi саў рас па ра джэн не, па вод ле 
яко га Мi нiс тэр ства куль ту ры атры ма ла 
больш за 3 мiль ё ны руб лёў са срод каў 
фон ду Прэ зi дэн та Бе ла ру сi па пад трым-
цы куль ту ры i мас тац тва. Гэ тая да па мо га ў 
за ха ван нi i вяр тан нi куль тур най спад чы ны 
ад рас ная — для рэ стаў ра цыi ся дзiб на-пар-
ка ва га ан самб лю ў вёс цы За ко зель Дра гi-
чын ска га ра ё на, Галь шан ска га i Крэў ска га 
па ла цаў, кас цё ла ў Мсцi сла ве, што ўва-
хо дзiць у склад бы ло га ка ле гi у ма езу i таў 
(кас цёл i ма нас тыр скi кор пус ся рэ дзi ны 
XVIII ста год дзя).

Так, сё ле та спе цы я лiс ты прад пры ем-
ства «Бел рэ стаў ра цыя» пра цяг ва юць 
кан сер ва цыю i част ко вае ад наў лен-

не за ха ва ных фраг мен таў Крэў ска га 
пала ца. Дзя ку ю чы фi нан са ван ню з прэ-
зi дэнц ка га фон ду — а гэ та амаль мiль ён 
руб лёў — ця пер па сак рэт ных рэ цэп тах 
i пра ве ра ных ча сам тэх на ло гi ях ад наў-
ля ец ца клад ка на 85-мет ро вым паў ноч-
на-ўсход нiм участ ку сця ны, пры лег лай 
да адзi най за ха ва най ве жы — Вя лi кай 
Кня жац кай. Ра бо та ня прос тая, на ву ко ва 
аб грун та ва ная i вы ве ра ная да дро бя зяў, 
у вы нi ку шэ ра гу пры чын вы кон ва ец ца 
ўруч ную — прак тыч на як i пры ўзвя дзен-
нi па ла ца 700 га доў та му. У да лей шай 
перс пек ты ве, ад зна ча юць у Смар гон-
скiм рай вы кан ка ме, пла ну ец ца ад на вiць 
ба я выя га ле рэi, на ноў па бу да ваць уяз-
ную бра му ў па лац, а та ды ўжо га ва рыць 

пра пад рых тоў ку i ад крыц цё му зей най 
экс па зi цыi.

Не спы ня юц ца ра бо ты i ў Галь шан скiм 
па ла цы, на ад ра джэн не яко га ў 2020 го-
дзе са срод каў зга да на га фон ду вы дзе-
ле на амаль 500 ты сяч бе ла рус кiх руб лёў. 
Па вод ле пра ек та, у якiм дэ та лё ва рас пi-
са ная кан цэп цыя кож на га па вер ха, у паў-
ноч най ве жы — адзi най за ха ва най з чаты-
рох — вонкавыя ра бо ты ўжо за вер ша ны. 
Ця пер iдзе му зе е фi ка цыя: рэ стаў ра та ры 
ўзнаў ля юць дак лад на па ко лiш нiх узо рах 
столь, пад ло гу i ка мiн. У экс па зi цыi бу дуць 
прад стаў ле ны сла ву тая галь шан ская каф-
ля i iн шыя ары гi наль ныя дэ та лi iн тэр' еру, 
што за ха ва лi ся ад бы лых ула да роў зам-
ка — кня жац ка га ро ду Са пег. З пад ва ла, 
як мяр ку ец ца, мож на бу дзе праз шкля-
ную пад ло гу ўба чыць галь шан скi скарб, 
а з агляд най пля цоў кi на верх нiм яру се — 
агле дзець рэшт кi ўся го ар хi тэк тур на га шэ-
дэў ра XVII ста год дзя i ма ляў нi чыя края вi ды 
на ва кол ля, дзе шмат га доў пра хо дзiць 
вя до мы фес ты валь ся рэд не вя ко вай 
куль ту ры «Галь шан скi за мак».

КАБ ЗА СТА ЛА СЯ КАБ ЗА СТА ЛА СЯ 
СПАД ЧЫ НАСПАД ЧЫ НА

стар. 4

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СII

Фi нан сы, вы твор часць, аду ка цыя
На трэ цяй па за чар го вай се сii се на та ры раз гле дзе лi пы тан нi, як ка жуць, ад жыц ця
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З
А ХА ВАН НЕ гiс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў кра i ны — пра цэс сiс тэм ны 
i ня спын ны, якi доў жыц ца не адзiн год. За тое i плён мае вi да воч ны. 
За чвэрць ста год дзя не за леж нас цi Бе ла ру сi амаль 600 аб' ек таў ар хi тэк ту ры бы лi 
ад рэ стаў ра ва ныя, ад ноў ле ныя i вер ну тыя ў су час ны куль тур ны i ту рыс тыч ны 

кан тэкст, шмат у чым дзя ку ю чы дзярж пра гра ме «За мкi Бе ла ру сi», якая ажыц цяў ля ла ся 
ў 2012—2016 га дах, а ў 2016—2020-м пра доў жы ла ся як част ка пра гра мы 
«Куль ту ра Бе ла ру сi».
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