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Для Для 
пашырэння пашырэння 
супрацоўніцтвасупрацоўніцтва
У кра са ві ку Бе ла русь 
на ве дае дэ ле га цыя 
фран цуз ска га Се на та
Яе ўзна ча ліць кі раў нік гру пы 
друж бы «Фран цыя — Бе ла русь» 
Се на та Фран цыі Шарль Ге нэ.

Ві зіт ад бу дзец ца па іні цы я ты-
ве бе ла рус ка га бо ку і бу дзе са-
дзей ні чаць рэа лі за цыі да моў ле-
нас цяў, да сяг ну тых у ліс та па дзе 
мі ну ла га го да пад час су стрэ чы 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча 
з прэ зі дэн там Се на та Фран цыі 
Жэ ра рам Лар шэ.

Як па ве да міў «МС» стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі па аду-
ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са-
цы яль ным раз віц ці, кі раў нік 
ра бо чай гру пы па су пра цоў-
ніц тве з Фран цы яй у Са ве це 
Рэс пуб лі кі Вік тар СІ РЭН КА, ві-
зіт фран цуз скіх пар ла мен та ры яў 
за пла на ва ны на 15—19 кра са ві ка 
бя гу ча га го да.

На га да ем, у 2018 го дзе 
ўпер шы ню ў гіс то рыі бе ла рус-
ка-фран цуз скіх ад но сін бы лі 
ство ра ны ра бо чая гру па па су-
пра цоў ніц тве з Фран цы яй у Са-
ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і гру па 
друж бы «Фран цыя—Бе ла русь» 
у Се на це Фран цыі. Дзей насць 
гэ тых груп на кі ра ва на на па шы-
рэн не су пра цоў ніц тва га ра доў-
па бра ці маў, уста наў лен не пра-
мых кан так таў па між дзе ла вы мі 
ко ла мі, раз віц цё двух ба ко вых 
ад но сін у ін вес ты цый най, сель-
ска гас па дар чай, эка ла гіч най і 
ін шых сфе рах.

Як пад крэс ліў су раз моў нік, 
гэ ты ві зіт мож на на зваць зна-
ка вым не толь кі для між пар ла-
менц кіх уза е ма ад но сін, але і для 
кра і ны ў цэ лым.

На ня даў няй су стрэ чы Вік-
та ра Сі рэн кі з Над звы чай ным і 
Паў на моц ным Па слом Фран-
цыі ў Бе ла ру сі Дзідзье Ка не-
сам аб мяр коў ва ла ся пра гра ма 
пла на ва на га ві зі ту фран цуз скіх 
пар ла мен та ры яў, у якой ад люст-
ра ва ны шы ро кі спектр пы тан няў 
двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. 
Акра мя афі цый ных су стрэч у 
Са ве це Рэс пуб лі кі і Мі ніс тэр стве 
за меж ных спраў, за пла на ва на 
зна ём ства з экс парт ным і ін вес-
ты цый ным па тэн цы я лам шэ ра гу 
пра мыс ло вых прад пры ем стваў 
рэс пуб лі кі, а так са ма пра пра-
цоў ва ец ца маг чы масць ві зі ту 
на Г родзен шчы ну: ад ным з 
пунк таў зна чыц ца Шчу чын, дзе 
ў га ды Пер шай су свет най вай-
ны зна хо дзіў ся ла гер для ва-
ен на па лон ных. Сто га доў та му 
ў ім утрым лі ваў ся ў лі ку ін шых 
афі цэ раў ка пі тан фран цуз скай 
ар міі Шарль дэ Голь, які пас ля 
стаў ге не ра лам і Прэ зі дэн там 
Фран цыі.

— Асаб лі вая ўва га пад час 
ві зі ту бу дзе ад да дзе на ўма ца-
ван ню між пар ла менц ка га ўза-
е ма дзе ян ня і ро лі пар ла менц-
ка га вы мя рэн ня ў па шы рэн ні 
ганд лё ва-эка на міч ных су вя зяў 
і ін вес ты цый на га парт нёр ства 
па між кра і на мі, — ад зна чыў су-
раз моў нік.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.
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Ба ра на віц кі дзяр жаў ны 
ка ледж лёг кай 

пра мыс ло вас ці імя 
В. Я. Чар ны шо ва на ле та 
ад зна чыць 60 га доў. Фак тыч на 
ўвесь гэ ты час на ву чаль ная 
ўста но ва пра ца ва ла ў бу дын ку 
па ву лі цы Са вец кай. З рос там 
коль кас ці на ву чэн цаў і 
па шы рэн нем ву чэб най ба зы 
ў ка ле джа з'я віў ся дру гі 
ву чэб ны кор пус, які па тра ба ваў 
рэ кан струк цыі і ра мон ту. І гэ ты 
ра монт быў рас па ча ты ў лю тым 
2013 го да.

На мі ну лым тыд ні поў нас цю 
аб ноў ле ны кор пус ура чыс та ад-
кры лі. Па мяш кан не як звон ку, 
так і знут ры на бы ло стыль ны і 
пры ваб ны вы гляд. Аў ды то рыі, 
кла сы, май стэр ні ад па вя да юць 
са мым су час ным па тра ба ван ням 
на ву чаль на га пра цэ су. З рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ ту на гэ ты аб'-
ект за тра ча на ка ля 5,4 міль ё на 
руб лёў. Па він ша ваць на ву чэн-
цаў і вы клад чы каў з на ва сел лем 
пры ехаў стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

Яшчэ да цы ры мо ніі ад крыц ця 
спі кер верх няй па ла ты пар-
ла мен та ра зам са стар шы нёй 
Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана-
то лем ЛІ САМ, стар шы нёй аб л-
са ве та Юры ем НАР КЕ ВІ ЧАМ, 
стар шы нёй Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га кан цэр на па вы твор-
час ці і рэа лі за цыі та ва раў лёг-

кай пра мыс ло вас ці Мі ка ла ем 
ЯФІМ ЧЫ КАМ па раз маў ля лі са 
сту дэн та мі і іх на стаў ні ка мі, па-
зна ё мі лі ся з ву чэб най ба зай.

За раз ка ледж рых туе спе цы я-
ліс таў па шэ ра гу на прам каў лёг-
кай пра мыс ло вас ці. З яго сцен 
вы хо дзяць тэх ні кі-тэх но ла гі 
тры ка таж ных і тка ных вы ра баў, 
ма дэль е ры і тэх но ла гі швей ных 
вы ра баў, ме ха ні кі ма шын і апа-
ра таў, спе цы я ліс ты па эка но мі цы 
і ар га ні за цыі вы твор час ці, тэх ні кі-
пра гра міс ты.

Сваю но вую аў ды то рыю па ка за-
ла вы клад чык тэх на ло гіі швей най 
спра вы Але на Яфім чык. Але на Мі-
ка ла еў на 20 га доў пра цуе ў ка ле-
джы. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
па пра сіў вы клад чы цу на зваць не-
каль кі вуч няў, якія да сяг ну лі пос пе-
хаў у швей най спра ве. Ся род ін шых 
Але на Мі ка ла еў на зга да ла Хрыс-
ці ну Ні чы па рук, на чаль ні ка цэ ха 
дзяр жын ска га прад пры ем ства па 
вы ра бе муж чын скіх ка шуль «Эліз». 
Да рэ чы, ня даў на Але на Яфім чык 
пра во дзі ла там вы яз ныя за ня ткі са 
сва і мі на ву чэн ца мі. І яе бы лая ву-
ча ні ца вы сту па ла ўжо ў якас ці вы-
клад чы ка. За ня ткі, па вод ле ацэн кі 
пе да го га, атры ма лі ся плён ныя.

Паз ней Але на Мі ка ла еў на 
рас ка за ла ка рэс пан дэн ту МС, як 
су час нае ін фар ма цый нае гра-
мад ства ўплы вае на пад рых тоў ку 
спе цы я ліс таў швей най спра вы. 
Ця пе раш нія дзе ці, а ў ка ледж пры-
 хо дзіць част ка на ву чэн цаў пас ля 

9 кла са, менш здоль ныя ства раць 
неш та ру ка мі. Яны пры ву ча ныя 
пра ца ваць з га джэ та мі, а вось з 
ігол кай... Гэ та му па ка лен ню не аб-
ход на больш ча су, каб на ву чыц ца 
прос тым ма ні пу ля цы ям, чым па-
тра ба ва ла ся, ска жам, іх па пя рэд-
ні кам. «Але ж на дру гі, трэ ці год 
на ву чан ня мно гія рас кры ва юц ца, 
дэманструюць здоль нас ці, а то і 
та лент да на шай спра вы. І мы, вя-
до ма, ра ду ем ся, ка лі гэ тыя за дат кі 
су па да юць з жа дан нем ма ла до га 
ча ла ве ка стаць са праўд ным спе-
цы я ліс там», — ка жа вы клад чы ца.

Мі ха іл Мяс ні ко віч па жа даў 
Але не Яфім чык вы рас ціць свай го 
Сла ву Зай ца ва ў Ба ра на віц кім ка-
ле джы. І гэ та не прос та ары ен цір, 
але і цал кам рэ аль ная спра ва, — 
упэў ні лі ся ўсе пры сут ныя на на ва-
сел лі. На ву чэн цы пра дэ ман стра-
ва лі гас цям ка лек цыю адзен ня, 
вы раб ле на га ўдзель ні ка мі тэ ат ра 
мо ды «Мо дэс». Не ка то рыя ўзо ры 
вы гля да лі да во лі аван гард на, так 
што іх аў та ры мо гуць яшчэ за явіць 
пра ся бе ў све це вы со кай мо ды. 
Але ж га лоў ная за да ча гэ тай на-
ву чаль най уста но вы, якая не ка лі 
ства ра ла ся кан крэт на пад па трэ бы 
вы твор ча га ба ваў ня на га аб' яд нан-
ня, — рых та ваць кадры ся рэд ня га 
звя на для прад пры ем стваў лёг кай 
пра мыс ло вас ці кра і ны.

Та кіх спе цы я ліс таў, да рэ чы, за 
ўсе га ды вый шла ад сюль 25 ты-
сяч. За раз у ка ле джы прафесію 
атрым лі ва юць больш за 800 
юна коў і дзяў чат. Іх на ву ча юць 

больш за 60 вы клад чы каў. У но-
вым бу дын ку акра мя ву чэб ных 
ка бі не таў ёсць пра стор ная ак-
та вая за ла, чы таль ня, ста лоў ка. 
Спар тыў ная ба за скла да ец ца са 
спар тза лы, пля цо вак для мі ні-
фут бо ла, ва лей бо ла, бас кет бо ла, 
ву ліч ных трэ на жо раў. Ка ра цей, 
у но вым кор пу се ёсць усё для 
па спя хо вай ву чо бы, ад па чын ку, 
са ма раз віц ця.

Пад час ад крыц ця Мі ха іл Мяс-
ні ко віч пад крэс ліў, што гро шы, 
укла дзе ныя ў рэ кан струк цыю 
бу дын ка на ву чаль най уста но вы, 
дзяр жа ва раз гля дае як ін вес ты цыі 
ў бу ду чы ню эка но мі кі. Тут рых ту-
юц ца за па тра ба ва ныя на род най 
гас па дар кай спе цы я ліс ты. «Я за-
да ваў шмат пы тан няў на ву чэн-
цам, ці ка віў ся мер ка ван нем іх 
баць коў, — ска заў Мі ха іл Ула дзі-
мі ра віч жур на ліс там. — Упэў ніў ся, 
што яны за да во ле ныя ву чо бай, іх 
баць кі так са ма не шка ду юць, што 
дзя цей на кі ра ва лі ме на ві та ў гэ тую 
на ву чаль ную ўста но ву. Тут рых ту-
юц ца кад ры для прад пры ем стваў 
усёй лёг кай пра мыс ло вас ці рэс-
пуб лі кі. З гэ тых сцен вый шлі мно-
гія спе цы я ліс ты, якія зай ма юць кі-
ру ю чыя па са ды і на дзяр жаў ных, 
і на пры ват ных прад пры ем ствах. 
Пра дук цыя, якую яны вы пус ка-
юць, ка рыс та ец ца по пы там на 
ўнут ра ным і за меж ным рын ках».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ін вес ты цыі ў адукацыюІн вес ты цыі ў адукацыю
У Ба ра на ві чах ура чыс та ад кры лі 

пас ля рэ кан струк цыі бу ды нак ка ле джа лёг кай пра мыс ло вас ці

Маг чы мас ці па шы рэн ня двух ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Поль шчы 

аб мяр коў ва лі ся ў се ра ду, 13 лю та га, на 
су стрэ чы стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча з Прэ зі дэн там Поль шчы 
Ан джэ ем Ду дай.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Са ве та Рэс пуб-
лі кі, прэ зі дэнт Поль шчы пад крэс ліў, што ўзро-
вень бе ла рус ка-поль скіх кан так таў уз мац ня-
ец ца, а так са ма іх эфек тыў насць. У сваю чар гу 
Мі ха іл Мяс ні ко віч пра па на ваў фар мі ра ваць 
па ра дак дня з перс пек ты вай на бу ду чы ню, 
ак ты ві за ваць па лі тыч нае, эка на міч нае, гу ма-
ні тар нае су пра цоў ніц тва.

Ба кі пад крэс лі лі не аб ход насць за ма ца ван-
ня сіс тэм ных кан так таў на най вы шэй шым і 
вы со кім па лі тыч ным уз роў нях.

Аб мер ка ва ны па ды хо ды па больш ак-
тыў ным ін вес ты цый ным су пра цоў ніц тве. 
Ба кі ад зна чы лі важ насць да га во ра аб са-
цы 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 на-
га 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 нас-
цю, па бес пра цоўі. Да ку мент дасць маг-
чы масць за бяс пе чыць на леж ны ўзро вень 
са цы яль най аба ро ны гра ма дзян у кра і-
нах-парт нё рах.

Прэ зі дэнт Поль шчы вы со ка аца ніў на ма-
ган ні Бе ла ру сі па пра соў ван ні мі ру і бяс пе кі ў 
Еў ро пе і бе ла рус кія іні цы я ты вы ў цэ лым.

На су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам 
Поль шчы Ма тэ ву шам Ма ра вец кім, 
якая ад бы ла ся ў гэ ты ж дзень, аб мяр-
коў ва лі ся ак ту аль ныя пы тан ні двух-
ба ко ва га су пра цоў ніц тва, маг чы мас ці 
ўма ца ван ня ганд лё ва-эка на міч ных 
і гу ма ні тар ных су вя зяў.

У пры ват нас ці, га вор ка іш ла аб спа лу чэн ні 
на ма ган няў дзвюх кра ін у раз віц ці інф ра струк-
тур ных пра ек таў, ганд лё ва-ла гіс тыч ных ха баў 
з улі кам гла баль най іні цы я ты вы «Адзін по яс, 
адзін шлях».

Раз гле джа ны пы тан ні эфек тыў нас ці ра бо-
ты між ура да вай ка мі сіі. Асаб лі вая ўва га ад-
да дзе на ін вес ты цый на му парт нёр ству. Ба кі 
так са ма за яві лі аб не аб ход нас ці ства рэн ня 
ра бо чай гру пы па су пра цоў ніц тве ў элект ра-
энер ге ты цы.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў рост та ва-
ра аба ро ту па між кра і на мі ў 2018 го дзе на 
5,3 % у па раў на нні з па пя рэд нім го дам. Ёсць 
па тэн цы ял для да лей ша га па ве лі чэн ня аб'-
ёмаў уза ем на га ганд лю, да даў ён.

Перс пек ты вы ўма ца ван ня пар ла-
менц кіх су вя зяў па між кра і на мі аб-
мяр коў ва лі ся на су стрэ чы з мар шал-
кам Се на та Поль шчы Ста ні сла вам 
Кар чэў скім.

Бе ла русь за ці каў ле на раз ві ваць су пра цоў-
ніц тва з Поль шчай на прын цы пах доб ра су-
сед ства, уза ем най па ва гі, раў на праўя і ўза-
ем на га ўлі ку ін та рэ саў. Вы ні кі пе ра га во раў і 
вы пра ца ва ныя па ды хо ды сфар мі ру юць свай-
го ро ду да рож ную кар ту да лей шых кро каў 
па ўза е ма дзе ян ні. У най блі жэй шы час ба кі 
пла ну юць аб мер ка ваць пра ект па гад нен ня 
аб між пар ла менц кім су пра цоў ніц тве.

Мі ха іл Мяс ні ко віч пра ін фар ма ваў аб дзей-
нас ці поль скай ды яс па ры ў Бе ла ру сі. Ён пад-

крэс ліў, што Бе ла русь — кра і на роў ных маг чы-
мас цяў для ўсіх, не за леж на ад на цы я наль най 
і рэ лі гій най пры на леж нас ці. Ад на ча со ва стар-
шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі вы ка заў па жа дан не, 
каб і бе ла рус кая мен шасць у Поль шчы ад чу-
ва ла ся бе кам форт на.

У сваю чар гу Ста ні слаў Кар чэў скі пад крэс-
ліў, што поль скі бок пад трым лі вае на ма ган ні 
пар ла мен та ры яў Бе ла ру сі, на кі ра ва ныя на 
за ма ца ван не па зі тыў ных тэн дэн цый ва ўза-
ем ным ганд лі і па шы рэн не ін вес ты цый на га 
су пра цоў ніц тва з Поль шчай.

Га тоў насць са дзей ні чаць вы ха ду бе-
ла рус ка-поль скіх ад но сін на больш 
вы со кі ўзро вень агуч ва ла ся і на су-
стрэ чы Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча з мар-
шал кам Сей ма Поль шчы Ма ра кам 
Кух цін скім.

Ба кі ад зна чы лі, што за апош нія га ды ўда-
ло ся іс тот на пра су нуц ца на пе рад у ад наў лен ні 
ўза ем на га да ве ру па між кра і на мі, ад нак ка-
му ні ка цыі — па лі тыч ныя, эка на міч ныя, гу ма-
ні тар ныя — раз ві ва юц ца па куль сла ба.

У поль скім Сей ме вы со ка ацэнь ва юць ро лю 
Бе ла ру сі як ка му ні ка цый най плат фор мы для 
маш таб ных між на род ных ме ра пры ем стваў: 
ПА АБ СЕ, Цэнт раль на-Еў ра пей скай іні цы я-
ты вы, Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе цы. 
Ад зна ча на, што Бе ла русь ро біць кан струк тыў-
ны ўклад у агуль на еў ра пей скія пра цэ сы.

Мар ша лак па зі тыў на аца ніў пра па но вы бе-
ла рус ка га бо ку па кан крэт ных эка на міч ных 
пра ек тах.

Акра мя та го, у рам ках ві зі ту спі кер верх-
няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та су стрэў-
ся так са ма з мі ніст рам прад пры маль ніц тва і 
тэх на ло гій, су стар шы нёй поль скай част кі бе-
ла рус ка-поль скай між ура да вай ка мі сіі па эка-
на міч ным су пра цоў ніц тве Яд ві гай Эмі ле віч, 
мі ніст рам за меж ных спраў Яца кам Ча пу то ві-
чам, стар шы нёй На цы я наль най эка на міч най 
па ла ты Ан джэ ем Арэн дар скім і стар шы нёй 
Поль скай ака дэ міі на вук Ежы Ду шынь скім.

З АРЫЕНТАЦЫЯЙ НА БУДУЧЫНЮЗ АРЫЕНТАЦЫЯЙ НА БУДУЧЫНЮ
У рам ках афі цый на га ві зі ту пар ла менц кай дэ ле га цыі Бе ла ру сі ў Поль шчу 

ад быў ся шэ раг су стрэч з най вы шэй шы мі дзяр жаў ны мі асо ба мі кра і ны-су сед кі


