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Для
пашырэння
супрацоўніцтва
У красавіку Беларусь
наведае дэлегацыя
французскага Сената
Яе ўзначаліць кіраўнік групы
дружбы «Францыя — Беларусь»
Сената Францыі Шарль Генэ.
Візіт адбудзецца па ініцыятыве беларускага боку і будзе садзейнічаць рэалізацыі дамоўленасцяў, дасягнутых у лістападзе
мінулага года падчас сустрэчы
старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь Міхаіла Мясніковіча
з прэзідэнтам Сената Францыі
Жэрарам Ларшэ.
Як паведаміў «МС» старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці, кіраўнік
рабочай групы па супрацоўніцтве з Францыяй у Савеце
Рэспублікі Віктар СІРЭНКА, візіт французскіх парламентарыяў
запланаваны на 15—19 красавіка
бягучага года.
На га да ем, у 2018 го дзе
ўпершыню ў гісторыі беларуска-фран цуз скіх ад но сін бы лі
створаны рабочая група па супрацоўніцтве з Францыяй у Савеце Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь і група
дружбы «Францыя—Беларусь»
у Сенаце Францыі. Дзейнасць
гэтых груп накіравана на пашырэнне супрацоўніцтва гарадоўпабрацімаў, устанаўленне прамых кантактаў паміж дзелавымі
коламі, развіццё двухбаковых
адносін у інвестыцыйнай, сельскагаспадарчай, экалагічнай і
іншых сферах.
Як падкрэсліў суразмоўнік,
гэты візіт можна назваць знакавым не толькі для міжпарламенцкіх узаемаадносін, але і для
краіны ў цэлым.
На нядаўняй сустрэчы Віктара Сірэнкі з Надзвычайным і
Паўнамоцным Паслом Францыі ў Беларусі Дзідзье Канесам абмяркоўвалася праграма
планаванага візіту французскіх
парламентарыяў, у якой адлюстраваны шырокі спектр пытанняў
двухбаковага супрацоўніцтва.
Акрамя афіцыйных сустрэч у
Савеце Рэспублікі і Міністэрстве
замежных спраў, запланавана
знаёмства з экспартным і інвестыцыйным патэнцыялам шэрагу
прамысловых прадпрыемстваў
рэспублікі, а таксама прапрацоўваецца магчымасць візіту
на Г родзен шчы ну: ад ным з
пунктаў значыцца Шчучын, дзе
ў гады Першай сусветнай вайны знаходзіўся лагер для ваеннапалонных. Сто гадоў таму
ў ім утрымліваўся ў ліку іншых
афіцэраў капітан французскай
арміі Шарль дэ Голь, які пасля
стаў генералам і Прэзідэнтам
Францыі.
— Асаб лі вая ўва га пад час
візіту будзе аддадзена ўмацаванню міжпарламенцкага ўзаемадзеяння і ролі парламенцкага вымярэння ў пашырэнні
гандлёва-эканамічных сувязяў
і інвестыцыйнага партнёрства
паміж краінамі, — адзначыў суразмоўнік.
Вольга АНУФРЫЕВА.
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З АРЫЕНТАЦЫЯЙ НА БУДУЧЫНЮ
У рамках афіцыйнага візіту парламенцкай дэлегацыі Беларусі ў Польшчу
адбыўся шэраг сустрэч з найвышэйшымі дзяржаўнымі асобамі краіны-суседкі

М

агчымасці пашырэння двухбаковага
супрацоўніцтва Беларусі і Польшчы
абмяркоўваліся ў сераду, 13 лютага, на
сустрэчы старшыні Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
Міхаіла Мясніковіча з Прэзідэнтам Польшчы
Анджэем Дудай.
Як паведамляе прэс-служба Савета Рэспублікі, прэзідэнт Польшчы падкрэсліў, што ўзровень беларуска-польскіх кантактаў узмацняецца, а таксама іх эфектыўнасць. У сваю чаргу
Міхаіл Мясніковіч прапанаваў фарміраваць
парадак дня з перспектывай на будучыню,
актывізаваць палітычнае, эканамічнае, гуманітарнае супрацоўніцтва.

Бакі падкрэслілі неабходнасць замацавання сістэмных кантактаў на найвышэйшым і
высокім палітычным узроўнях.
Аб мер ка ва ны па ды хо ды па больш актыў ным ін вес ты цый ным су пра цоў ніц тве.
Ба кі ад зна чы лі важ насць да га во ра аб сацы яль ным за бес пя чэн ні, які пад пі са ны
ў рам ках ві зі ту пар ла менц кай дэ ле га цыі
Бе ла ру сі ў Поль шчу і рэ гу люе ў ін та рэ сах
гра ма дзян дзвюх кра ін пы тан ні пен сій нага за бес пя чэн ня і стажу, вы плат у су вя зі з
ін ва лід нас цю і ча со вай не пра ца здоль насцю, па бес пра цоўі. Да ку мент дасць магчы масць за бяс пе чыць на леж ны ўзро вень
са цы яль най аба ро ны гра ма дзян у кра інах-парт нё рах.

Прэзідэнт Польшчы высока ацаніў намаганні Беларусі па прасоўванні міру і бяспекі ў
Еўропе і беларускія ініцыятывы ў цэлым.
На сустрэчы з прэм'ер-міністрам
Польшчы Матэвушам Маравецкім,
якая адбылася ў гэты ж дзень, абмяркоўваліся актуальныя пытанні двухбаковага супрацоўніцтва, магчымасці
ўмацавання гандлёва-эканамічных
і гуманітарных сувязяў.
У прыватнасці, гаворка ішла аб спалучэнні
намаганняў дзвюх краін у развіцці інфраструктурных праектаў, гандлёва-лагістычных хабаў
з улікам глабальнай ініцыятывы «Адзін пояс,
адзін шлях».
Разгледжаны пытанні эфектыўнасці работы міжурадавай камісіі. Асаблівая ўвага аддадзена інвестыцыйнаму партнёрству. Бакі
таксама заявілі аб неабходнасці стварэння
рабочай групы па супрацоўніцтве ў электраэнергетыцы.
Міхаіл Мясніковіч адзначыў рост тавараабароту паміж краінамі ў 2018 годзе на
5,3 % у параўнанні з папярэднім годам. Ёсць
патэнцыял для далейшага павелічэння аб'ёмаў узаемнага гандлю, дадаў ён.
Перспектывы ўмацавання парламенцкіх сувязяў паміж краінамі абмяркоўваліся на сустрэчы з маршалкам Сената Польшчы Станіславам
Карчэўскім.
Беларусь зацікаўлена развіваць супрацоўніцтва з Польшчай на прынцыпах добрасуседства, узаемнай павагі, раўнапраўя і ўзаемнага ўліку інтарэсаў. Вынікі перагавораў і
выпрацаваныя падыходы сфарміруюць свайго роду дарожную карту далейшых крокаў
па ўзаемадзеянні. У найбліжэйшы час бакі
плануюць абмеркаваць праект пагаднення
аб міжпарламенцкім супрацоўніцтве.
Міхаіл Мясніковіч праінфармаваў аб дзейнасці польскай дыяспары ў Беларусі. Ён пад-

крэсліў, што Беларусь — краіна роўных магчымасцяў для ўсіх, незалежна ад нацыянальнай
і рэлігійнай прыналежнасці. Адначасова старшыня Савета Рэспублікі выказаў пажаданне,
каб і беларуская меншасць у Польшчы адчувала сябе камфортна.
У сваю чаргу Станіслаў Карчэўскі падкрэсліў, што польскі бок падтрымлівае намаганні
парламентарыяў Беларусі, накіраваныя на
замацаванне пазітыўных тэндэнцый ва ўзаемным гандлі і пашырэнне інвестыцыйнага
супрацоўніцтва з Польшчай.
Гатоўнасць садзейнічаць выхаду беларуска-польскіх адносін на больш
высокі ўзровень агучвалася і на сустрэчы Міхаіла Мясніковіча з маршалкам Сейма Польшчы Маракам
Кухцінскім.
Бакі адзначылі, што за апошнія гады ўдалося істотна прасунуцца наперад у аднаўленні
ўзаемнага даверу паміж краінамі, аднак камунікацыі — палітычныя, эканамічныя, гуманітарныя — развіваюцца пакуль слаба.
У польскім Сейме высока ацэньваюць ролю
Беларусі як камунікацыйнай платформы для
маштабных міжнародных мерапрыемстваў:
ПА АБСЕ, Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятывы, Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы.
Адзначана, што Беларусь робіць канструктыўны ўклад у агульнаеўрапейскія працэсы.
Маршалак пазітыўна ацаніў прапановы беларускага боку па канкрэтных эканамічных
праектах.
Акрамя таго, у рамках візіту спікер верхняй палаты беларускага парламента сустрэўся таксама з міністрам прадпрымальніцтва і
тэхналогій, сустаршынёй польскай часткі беларуска-польскай міжурадавай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве Ядвігай Эмілевіч,
міністрам замежных спраў Яцакам Чапутовічам, старшынёй Нацыянальнай эканамічнай
палаты Анджэем Арэндарскім і старшынёй
Польскай акадэміі навук Ежы Душыньскім.

Інвестыцыі ў адукацыю
У Баранавічах урачыста адкрылі
пасля рэканструкцыі будынак каледжа лёгкай прамысловасці

Б

аранавіцкі дзяржаўны
каледж лёгкай
прамысловасці імя
В. Я. Чарнышова налета
адзначыць 60 гадоў. Фактычна
ўвесь гэты час навучальная
ўстанова працавала ў будынку
па вуліцы Савецкай. З ростам
колькасці навучэнцаў і
пашырэннем вучэбнай базы
ў каледжа з'явіўся другі
вучэбны корпус, які патрабаваў
рэканструкцыі і рамонту. І гэты
рамонт быў распачаты ў лютым
2013 года.
На мінулым тыдні поўнасцю
абноўлены корпус урачыста адкрылі. Памяшканне як звонку,
так і знутры набыло стыльны і
прывабны выгляд. Аўдыторыі,
класы, майстэрні адпавядаюць
самым сучасным патрабаванням
навучальнага працэсу. З рэспубліканскага бюджэту на гэты аб'ект затрачана каля 5,4 мільёна
рублёў. Павіншаваць навучэнцаў і выкладчыкаў з наваселлем
прыехаў старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Міхаіл МЯСНІКОВІЧ.
Яшчэ да цырымоніі адкрыцця
спікер верхняй палаты парламента разам са старшынёй
Брэсцкага аблвыканкама Анатолем ЛІСАМ, старшынёй аблсавета Юрыем НАРКЕВІЧАМ,
старшынёй Беларускага дзяржаўнага канцэрна па вытворчасці і рэалізацыі тавараў лёг-

кай прамысловасці Мікалаем
ЯФІМЧЫКАМ паразмаўлялі са
студэнтамі і іх настаўнікамі, пазнаёміліся з вучэбнай базай.
Зараз каледж рыхтуе спецыялістаў па шэрагу напрамкаў лёгкай прамысловасці. З яго сцен
вы хо дзяць тэх ні кі-тэх но ла гі
трыкатажных і тканых вырабаў,
мадэльеры і тэхнолагі швейных
вырабаў, механікі машын і апаратаў, спецыялісты па эканоміцы
і арганізацыі вытворчасці, тэхнікіпраграмісты.
Сваю новую аўдыторыю паказала выкладчык тэхналогіі швейнай
справы Алена Яфімчык. Алена Мікалаеўна 20 гадоў працуе ў каледжы. Старшыня Савета Рэспублікі
папрасіў выкладчыцу назваць некалькі вучняў, якія дасягнулі поспехаў у швейнай справе. Сярод іншых
Алена Мікалаеўна згадала Хрысціну Нічыпарук, начальніка цэха
дзяржынскага прадпрыемства па
вырабе мужчынскіх кашуль «Эліз».
Дарэчы, нядаўна Алена Яфімчык
праводзіла там выязныя заняткі са
сваімі навучэнцамі. І яе былая вучаніца выступала ўжо ў якасці выкладчыка. Заняткі, паводле ацэнкі
педагога, атрымаліся плённыя.
Паз ней Але на Мі ка ла еў на
расказала карэспандэнту МС, як
сучаснае інфармацыйнае грамадства ўплывае на падрыхтоўку
спецыялістаў швейнай справы.
Цяперашнія дзеці, а ў каледж прыходзіць частка навучэнцаў пасля

9 класа, менш здольныя ствараць
нешта рукамі. Яны прывучаныя
працаваць з гаджэтамі, а вось з
іголкай... Гэтаму пакаленню неабходна больш часу, каб навучыцца
простым маніпуляцыям, чым патрабавалася, скажам, іх папярэднікам. «Але ж на другі, трэці год
навучання многія раскрываюцца,
дэманструюць здольнасці, а то і
талент да нашай справы. І мы, вядома, радуемся, калі гэтыя задаткі
супадаюць з жаданнем маладога
чалавека стаць сапраўдным спецыялістам», — кажа выкладчыца.
Міхаіл Мясніковіч пажадаў
Алене Яфімчык вырасціць свайго
Славу Зайцава ў Баранавіцкім каледжы. І гэта не проста арыенцір,
але і цалкам рэальная справа, —
упэўніліся ўсе прысутныя на наваселлі. Навучэнцы прадэманстравалі гасцям калекцыю адзення,
вырабленага ўдзельнікамі тэатра
моды «Модэс». Некаторыя ўзоры
выглядалі даволі авангардна, так
што іх аўтары могуць яшчэ заявіць
пра сябе ў свеце высокай моды.
Але ж галоўная задача гэтай навучальнай установы, якая некалі
стваралася канкрэтна пад патрэбы
вытворчага баваўнянага аб'яднання, — рыхтаваць кадры сярэдняга
звяна для прадпрыемстваў лёгкай
прамысловасці краіны.
Такіх спецыялістаў, дарэчы, за
ўсе гады выйшла адсюль 25 тысяч. Зараз у каледжы прафесію
атрым лі ва юць больш за 800
юнакоў і дзяўчат. Іх навучаюць

больш за 60 выкладчыкаў. У новым будынку акрамя вучэбных
кабінетаў ёсць прасторная актавая зала, чытальня, сталоўка.
Спартыўная база складаецца са
спартзалы, пляцовак для мініфутбола, валейбола, баскетбола,
вулічных трэнажораў. Карацей,
у новым корпусе ёсць усё для
паспяховай вучобы, адпачынку,
самаразвіцця.
Падчас адкрыцця Міхаіл Мясніковіч падкрэсліў, што грошы,
укла дзе ныя ў рэ кан струк цыю
будынка навучальнай установы,
дзяржава разглядае як інвестыцыі
ў будучыню эканомікі. Тут рыхтуюцца запатрабаваныя народнай
гаспадаркай спецыялісты. «Я задаваў шмат пытанняў навучэнцам, цікавіўся меркаваннем іх
бацькоў, — сказаў Міхаіл Уладзіміравіч журналістам. — Упэўніўся,
што яны задаволеныя вучобай, іх
бацькі таксама не шкадуюць, што
дзяцей накіравалі менавіта ў гэтую
навучальную ўстанову. Тут рыхтуюцца кадры для прадпрыемстваў
усёй лёгкай прамысловасці рэспублікі. З гэтых сцен выйшлі многія спецыялісты, якія займаюць кіруючыя пасады і на дзяржаўных,
і на прыватных прадпрыемствах.
Прадукцыя, якую яны выпускаюць, карыстаецца попытам на
ўнутраным і замежным рынках».
Святлана ЯСКЕВІЧ.

