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Са ло ны, якія не ка лі ар га ні зоў ва лі ве-

лі ка свец кія да мы, ады шлі ў мі ну лае, 

лі чы це вы? Маг чы ма, што так. Але ў 

Го ме лі та кую тра ды цыю па спра ба ва лі 

ад ра дзіць. Зда ец ца, па спя хо ва. Да рэ-

чы, на гэ ты раз умо вай збо ру прад стаў-

ніц пры го жа га по лу, якія ўва хо дзяць у 

аб лас ную ар га ні за цыю Бе ла рус ка га 

са ю за жан чын, бы лі на яў насць доў гай 

су кен кі і вы со кіх аб ца саў.

Пад ста вай ста ла ад крыц цё вы стаў кі ў 

кар цін най га ле рэі імя Гаў ры і ла Ва шчан кі. 

Экс па зі цыя, між тым, ад па вя дае ду ху ме-

ра пры ем ства. Стар шы ня аб лас ной ар га ні-

за цыі Бе ла рус ка га са ю за жан чын Галі на 

ПА ШЭД га во рыць, што маг чы масць «вы гу-

ляць» пры го жыя строі — не га лоў нае для 

са ма да стат ко вых і ўпэў не ных у са бе жан-

чын, за спі най у якіх вя лі кія ка лек ты вы і 

ад па вед ная ад каз насць:

— У та кіх не фар маль ных аб ста ві нах хут-

чэй за вяз ва юц ца кан так ты і на ра джа юц ца 

но выя крэ а тыў ныя ідэі. У нас атры маў ся не 

прос та пры ём ак тыў най жа но чай гра мад скас-

ці, а паў на вар тас ны ім пра ві за ва ны баль.

Дрэс-код імк ну лі ся вы ка наць прак тыч на 

ўсе гос ці. Яны вы рва лі ся ў свет мас тац тва 

з на рад і ка ле гій, узя лі тайм-аўт у дзя цей і 

му жоў. З ці ка вас цю і за хап лен нем па гру зі лі-

ся ў зу сім ін шую эпо ху, пры ме ра лі воб ра зы 

дам мі ну лых ста год дзяў. Вы ста ва «Ах, ужо 

гэ тыя жа но чыя штуч кі...» прад ста ві ла ра ры-

тэт ны ан ты ква ры ят, які не ка лі зна хо дзіў ся 

ў бу ду а рах.

Пар ца ля на выя пад свеч ні кі, муд ра ге ліс-

тыя га дзін ні кі, фі гур кі вы тан ча ных тан цо рак 

і кра наль ныя чай ныя цы ры мо ніі ў мі ні я цю-

ры, па ста ра льныя сцэ ны на кар ці нах і га-

бе ле нах, раз ма ля ва ныя та лер кі, брон за вая 

скульп ту ра... І по бач — тра ды цый ныя жа-

но чыя ак се су а ры: паль чат кі, фла ко ны для 

ду хоў, су мач кі для ба лю, на бо ры для шыц ця 

і шмат ча го яшчэ. Пры ват ны ка лек цы я нер 

Сяр гей ПУ ЦІ ЛІН на ўмыс на са браў «жа но-

чую» экс па зі цыю, якая на гад вае пра ча сі ны, 

доб ра вя до мыя па кніж ках ці гіс та рыч ных 

філь мах:

— На пра ця гу трох га доў я на бы ваў гэ тыя 

рэ чы, які мі ка рыс та лі ся не ка лі жан чы ны роз-

ных кра ін у ХVІІІ—ХХ ста год дзях. Тут прад-

стаў ле ны, на прык лад, ка бі нет у сты лі Дрэз-

дэн ска га ба ро ка і жа но чы сак рэт нік эпо хі 

На па ле о на ІІІ. Ва ўсе ча сы жан чы ны акаля лі 

ся бе квет ка мі і ма ры лі пра ка хан не.

Між тым ары гі наль ныя ра ман тыч ныя 

ак се су а ры зай ма лі не толь кі дам мі ну лых 

ста год дзяў. Су мач кі, пры го жыя га лаў ныя 

ўбо ры, ве е ры, ста ту эт кі, вы явы ку пі до наў 

аба вяз ко ва на тхняць жан чын, якія здоль-

ныя сва і мі ру ка мі ства раць цуд у ХХІ ста-

год дзі, лі чыць біз нес-лэ дзі Лі лія КА ЛЮЖ-

НАЯ, якая ўтрым лі вае кра му, дзе май стры хі 

з усёй Го мель шчы ны раз мя шча юць свае 

ары гі наль ныя хэнд-мэйд тво ры:

— Кож ная жан чы на — не чая му за, яна ўпры-

гож вае дом, га дуе дзя цей... Сён ня да мы па-

гля дзяць, а по тым пе ра шы юць, пры ду ма юць 

і ство раць ці ка выя су час ныя рэ чы, якія мож на 

бу дзе апра нуць на на ступ нае ме ра пры ем ства.

У ін шай за ле го мель скай га ле рэі імя Ва-

шчан кі — па каз адзен ня ад су час ных ма-

дэль е раў го ра да над Со жам. На ім пра ві-

за ва ным под ыу ме — дэ ман стра цыя но вай 

вя сен не-лет няй ка лек цыі жа но ча га і дзі ця-

ча га адзен ня. Не абы шло ся так са ма без 

ро зыг ры шаў пры зоў і му зы каль ных він ша-

ван няў. Ма ляў ні чыя фо та зо ны з рос сы пам 

кве так, гу чан не сак са фо на і гі та ры і ўво гу ле 

пя шчот ны на строй пе ра кон ва юць, што мі-

лыя і моц ныя жан чы ны са бра лі ся ра зам не 

дар ма. Пры го жыя да мы — са мі ўва саб лен не 

вяс ны, якая прый шла, хоць па куль ві да воч-

на і не вель мі за ўваж ная.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЯШЧЭ ТЫЯ ШТУЧ КІ!

Кі раў нік ад мі ніст ра цыі СЭЗ «Го мель-Ра тон» 
Ан та ні на ЯЖО ВА. Стар шы ня Го мель скай аб лас ной ар га ні за цыі 

Бе ла рус ка га са ю за жан чын Га лі на ПА ШЭД.

На мес нік на чаль ні ка РА УС 

Лёз нен ска га ра ё на Ва сіль КУ-

ЛА КОЎ рас ка заў, што На стас-

сю ве да юць усе без вы клю чэн ня 

жы ха ры вё сак, дзе яна ад каз вае 

за па ра дак. 728 ча ла век у 14 вёс-

ках — гэ та яе ўчас так. (Ёсць яшчэ 

ча ты ры, дзе, на жаль, больш ня ма 

жы ха роў.)

А па зна ё мі лі ся мы з На стас-

сяй пад час пад рых тоў кі рэ парт-

ажу пра ра бо ту ма біль ных рэй-

да вых груп. Ра зам та ды на вед-

ва лі праб лем ныя сем'і, тых, ка му 

не аб ход на асоб ная ўва га з бо ку 

пра ва ахоў ных ор га наў, прад стаў-

ні коў ула ды, служ бы са цы яль най 

аба ро ны... Мі лі цы я нер з кім трэ ба 

па во дзі ла ся бе сур' ёз на і па тра-

ба валь на. А вось пад час на шай 

па езд кі па вёс ках у служ бо вым 

аў то за ча ра ва ла шчы рай усмеш-

кай і ін тэ ле ктам.

На пы тан не, ча му вы бра ла ме-

на ві та гэ тую, лі чы, муж чын скую 

пра фе сію, ад ка за ла, што пры цяг-

ну ла ста біль насць.

Баць кі яе, да рэ чы, не ме лі ні я-

ка га да чы нен ня да пра ва ахоў ных 

ор га наў. Ро дам На стас ся з Ма гі-

лёў шчы ны, а 11-год ку скон чы ла 

ў Ві цеб скім ра ё не, ку ды сям'я пе-

ра еха ла на па ста ян нае мес ца жы-

хар ства.

Дзяў чы на мае дзве вы шэй шыя 

аду ка цыі: эка на міч ную і юры дыч-

ную.

Пас ля ня ўда ла га па ступ лен ня ў 

ака дэ мію МУС яна ста ла сту дэнт-

кай ві цеб скай ВНУ, дзе ву чы ла ся 

на эка на міс та. По тым слу жы ла ва 

ўнут ра ных вой сках у ві цеб скай дзі-

ця чай ка ло ніі і ўжо за воч на ву чы-

ла ся ў мі лі цэй скай ака дэ міі. Пас-

ля за крыц ця ка ло ніі, на ба зе якой 

ужо не каль кі га доў функ цы я нуе 

жа но чы ля чэб на-пра цоў ны пра фі-

лак то рый, пе рай шла на служ бу ў 

Лёз нен скі РА УС.

— Ад ра зу бы ла ін спек та рам па 

спра вах не паў на лет ніх. По тым — 

стар шым опер упаў на ва жа ным 

гру пы па ба раць бе з эка на міч ны мі 

зла чын ства мі. І ўжо не каль кі га-

доў — стар шы ўчаст ко вы ін спек-

тар мі лі цыі... Вель мі ўдзяч ная Анд-

рэю Да шко ву, так са ма стар ша му 

ўчаст ко ва му ін спек та ру, які мне 

шмат у чым да па ма гае, — рас-

каз вае яна.

Тое, што Настасся дзяў чы на, 

спрашчае яе кантакты з за ко нане-

па слух мя ны мі людзь мі.

— На пэў на, у пры сут нас ці жан-

чы ны на ват яны ста ра юц ца вес ці 

са бе да стой на. Ка неш не, уся кае 

бы вае, але на ват за леж ныя ад ал-

ка го лю ці ра ней су дзі мыя не да-

зва ля юць са бе зне ва жан няў у мой 

ад рас, — рас каз вае мі лі цы я нер.

Хоць роз нае бы вае. На прык лад, 

на пад вор ку, дзе жы вуць вы пі ва-

кі, лі хі са ба ка не дае прай сці, або 

ў до ме свят ла ня ма. Ці ма ла што 

да лей мо жа зда рыц ца? Але ра бо-

та ёсць ра бо та, ды і На стас ся за 

столь кі га доў ужо пры звы ча і ла ся 

да роз ных не ча ка нас цяў.

Гра ма дзя не, асаб лі ва ў па важ-

ным уз рос це, ста вяц ца да яе з ду-

шэў най цеп лы нёй, як да дач кі.

Ад на з тых, ка му да па маг ла ка-

пі тан Мас лоў ская, — Ва лян ці на Зу-

е ва. Яе муж зло ўжы ваў спірт ным, 

до ма бы ла на пру жа ная аб ста ноў-

ка. Мі лі цы я нер зра бі ла ўсё не аб-

ход нае, каб вы пра віць сі ту а цыю.

Цес на су пра цоў ні чае яна і са 

ста рэй шы на мі, сва і мі пер шы мі па-

моч ні ка мі, якія ве да юць усё пра 

ўсіх і ад ра зу па ве дам ля юць, ка лі 

чу жыя з'яў ля юц ца ў на се ле ным 

пунк це. Да па ма га юць вы яў ляць 

не ле галь ных па куп ні коў ме та лу, 

са ма гон шчы каў, кант ра бан дыс-

таў — по бач жа Ра сія.

У Яс каў шчын скім сель вы кан-

ка ме, ку ды мы за ві та лі, вы ка-

за лі шмат пры ем ных слоў у ад-

рас На стас сі. Стар шы ня Тэ рэ са 

Шын ке віч і кі раў нік спраў Ак са на 

Дры лё нак рас ка за лі пра вы со кі 

пра фе сі я на лізм стар ша га ўчаст-

ко ва га, ад каз насць, умен не пры-

няць пра віль нае ра шэн не ў праб-

лем ных сі ту а цы ях.

— Пра цу ем у цес ным кан так-

це: пе ра вы хоў ва ем ня дбай ных 

гас па да роў, ра зам аб сле ду ем 

праб лем ныя і шмат дзет ныя сем'і, 

адзі но кіх, адзі но ка пра жы ва-

ючых, — удак лад ні ла стар шы ня 

сель вы кан ка ма.

Яна ўпэў не на, што і ў но вым для 

ся бе кі рун ку дзей нас ці — На стас-

сю Мас лоў скую ўпер шы ню вы бра-

лі дэ пу та там — яна ся бе аба вяз ко-

ва пра явіць.

А яшчэ На стас ся здзі ві ла тым, 

што не ка рыс та ец ца элект рон най 

пош тай, і ў яе ня ма ста ро нак у са-

цы яль ных сет ках. Лю біць бе ла рус-

кую лі та ра ту ру. Пры зна ла ся, што 

ра ней на ват пі са ла вер шы на род-

най мо ве.

Па вод ле слоў афі цый на га 

прад стаў ні ка УУС Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Воль гі ШКУ РА-

ТА ВАЙ, на Ві цеб шчы не ра зам з 

На стас сяй Мас лоў скай пра цу юць 

ча ты ры жан чы ны-ўчаст ко выя.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

НАШ НАЙ ЛЕП ШЫ ЎЧАСТ КО ВЫ
На стас ся МАС ЛОЎ СКАЯ — стар шы ўчаст ко вы мі лі цыі РА УС Лёз-

нен ска га ра ё на, ад на з ня мно гіх жан чын у кра і не на та кой па са дзе. 

У апош ні зі мо вы дзень, пад час на шай су стрэ чы, яна як раз рых та-

ва ла ся пры ме раць ка пі тан скія па го ны — на пя рэ дад ні На стас сю 

па вы сі лі ў зван ні. Яе кі раў ні кі кан ста та ва лі, што афі цэр вы дат на 

спраў ля ец ца са сва і мі служ бо вы мі аба вяз ка мі. Най леп шая ся род 

ка лег, якія пра цу юць у ад дзе ле на ана ла гіч най па са дзе.


