
(За кан чэн не. 
Па ча так на 1-й стар.)

Спрад ве ку ў Бе ла ру сі на кір ма шах і гу сі ных свя тах, якія 
ад бы ва лі ся на пра ва слаў на га Апа на са (31 сту дзе ня), мож на 
бы ло ўба чыць і пе ра ка нац ца, у ка го гу сі ная спра ва са праў ды 
ла дзіц ца — і па вы гля дзе пту шак, па ва зе і па ме рах. Так-
са ма па бай цоў скіх здоль нас цях, спрыт нас ці пту шак, бе гу 
на вы пе рад кі. Але гу сі ныя кір ма шы і апа на са выя свя ты даў но 
ады шлі ў ня быт, і, каб не ра бот ні кі куль ту ры з Бе лай Дуб-
ро вы, якія лі та раль на вяр ну лі з не быц ця ста рую тра ды цыю, 

пра гу сі ныя «ту соў кі» нам на гад ва лі б толь кі ску пыя звест кі 
ў на род ных ка лен да рах.

Вод гу кам, пры го жым рэ хам даў ні ны мож на на зваць гу сі-
нае свя та-іг ры шча ў Бе лай Дуб ро ве. Ха па ла на ім і тра ды-
цый ных пе сень, і гуль няў-за баў, ро зыг ры шаў і кон кур саў. 
Ха па ла і гу сей. 

Част ка пры ве зе ных сю ды пту шак спа ло ха на па зі ра ла 
з валь е раў на люд скі гар мі дар, ха ва ла ся ад дзя цей, якім 
кар це ла да кра нуц ца да яр ка-жоў тых дзю баў. Ін шым птуш-
кам «па шан ца ва ла» быць пе ра апра ну ты мі ў «ка ва ле раў» 

і «па не нак», мір на па гой двац ца ў ко шы ках у час дэ фі ле 
ра зам з гас па ды ня мі, раз-по раз на гад ва ю чы пра ся бе гуч-
ным го га там.

Пры люд на, ве се ла і дас ціп на спра ча лі ся між са бою тры 
леп шыя бе ла дуб роў скія гу сі ныя гас па ды ні (Іва ні ха, Мі халь-
чы ха і Сы ра ды мі ха), у ка го леп шыя гу сі. У сва ёй спрэч цы 
яны так і не здо ле лі па га дзіц ца, што нех та лепш за іх умее 
гас па да рыць, але не ка то рыя свае сак рэ ты га да ван ня гу сей 
ўсё ж агу чы лі, чым, не су мнен на, ска рыс та юц ца ін шыя вяс-
ко выя гас па ды ні.

— Па-пер шае, мы га на рым ся, што «Гу-
сі нае свя та» ла дзіц ца толь кі ў Бе лай Дуб-
ро ве і з'яў ля ец ца свое асаб лі вым брэн дам 
Кас цю ко віц ка га ра ё на, — ка жа ды рэк тар 
СДК Люд мі ла Чу кі ла. — Асаб лі ва важ на, 
што хоць і па во лі, па зяр нят ках, але нам 
уда ец ца вяр таць з не быц ця на шы пры го-
жыя і са ма быт ныя звы чаі і аб ра ды.

Зда ец ца, для поў на га шчас ця на гэ тым 
свя це не ха па ла толь кі ганд лю птуш ка мі, 
гу сі ным пер' ем і яй ка мі. Але, на пэў на, у 
гэ тым не бы ло і са цы яль най за па тра ба-
ва нас ці. Як толь кі ўзрас це по пыт на гу сей 
і свя та ста не вя до мым да лё ка за ме жа мі 
ра ё на, з'я вяц ца і ган даль, і па куп ні кі, і пра-
даў цы. А гэ тым ра зам на кір ма шы ганд-
ля ва лі вы ра ба мі са ма дзей ных май строў 
ра ё на, час та ва лі тра ды цый ны мі стра ва мі, 
ва ры лі юш ку і пяклі блін цы, ва дзі лі ко ла 
шчас ця, — пад пес ні ўдзель ніц ва каль най 
гру пы «Бе лая Дуб ро ва»:

Уста ва ла ра ню сень ка,
Умы ва лась бя лю сень ка,
Уста ва ла, ку жаль сла ла,
На ра су я гу сей гна ла...

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Вя до ма, па ве лі чэн не па то ку міг ран таў на ў-

прост звя за на з маш таб ны мі ін вес ты цый ны-
мі пра ек та мі: уз вя дзен нем атам най стан цыі, 
бу даў ніц твам аб' ек таў да чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі. Акра мя та го, шмат у чым змя ніў ся 
све та по гляд бы лых са вец кіх лю дзей. «Ра ней 
мы пра ца ва лі там, дзе жы вём. Але ўвесь свет 
сён ня жы ве там, дзе пра цуе», — так па тлу ма-
чыў су час ную сі ту а цыю на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі Ана толь РУ СЕЦ КІ пад час «круг ла-
га» ста ла «Аб прак ты цы пры мя нен ня За ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб знеш няй пра цоў най 
міг ра цыі» ва ўмо вах функ цы я на ван ня АЭП» , 
які ад быў ся ў Са ве це Рэс пуб лі кі.

БОЛЬ ШАСЦЬ БЕ ЛА РУ САЎ, 
ЯКІЯ ПРА ЦУ ЮЦЬ ЗА МЯ ЖОЙ, 
НІ ЯК СА ЦЫ ЯЛЬ НА НЕ АБА РО НЕ НЫ

Што ты чыц ца бе ла ру саў, якія вы яз джа юць 
на за роб кі, то ў 2013 го дзе іх вы еха ла 5,5 тыс. 
ча ла век. Гэ та звест кі афі цый най ста тыс ты-
кі, якая не ўліч вае гра ма дзян, што вы еха лі 
са ма стой на. Як лі чыць Свят ла на Шаў чэн ка, 
рэ аль най кар ці ны міг ра цый ных па то каў мы 
не ве да ем.

Яна ад зна чае, што з 1 сту дзе ня 2012 го да 
ўсту пі ла ў сі лу па гад нен не аб аба вяз ко вым 
са цы яль ным стра ха ван ні пра цоў ных міг ран-
таў з кра ін Са юз най дзяр жа вы, ка лі з імі за-
клю ча ны да га во ры або кант рак ты на тэр мін 
больш за 6 ме ся цаў. Ад нак, як па каз вае пра-
ве дзе ны ана ліз, боль шасць бе ла ру саў пра цуе 
ў Ра сіі па да га во рах і кант рак тах тэр мі нам ад 
3 да 6 ме ся цаў. Та кім чы нам, па сло вах Свят-
ла ны Шаў чэн кі, вя лі кая коль касць на шых су-
ай чын ні каў ні як са цы яль на не аба ро не на, і 
ў іх ня ма га ран тыі на ват мі ні маль най са цы-
яль най аба ро ны. У вы ні ку мно гія бе ла ру сы 
не за бяс пе ча ны ме ды цын скім стра ха ван нем, 
ім не аплач ва юць баль ніч ныя ліс ты, кам пен-
са цыю ў вы пад ку вы твор ча га траў ма тыз му, 
а пра цоў ны стаж і атры ма ныя за мя жой за-
роб кі не ўліч ва юц ца пры афарм лен ні пен сіі. 
Гэ та праб ле ма.

ВА ЎМО ВАХ ЦЯ КУЧ КІ КАД РАЎ 
ЦЯЖ КА ПА ВЫ ШАЦЬ КВА ЛІ ФІ КА ЦЫЮ

Сён ня нам, не су мнен на, вы гад ны ім парт пра-
цы. Бо ў на шай кра і не на зі ра ец ца зні жэн не коль-
кас ці пра цоў ных рэ сур саў і не да хоп ква лі фі ка ва-
ных кад раў. Але між на род ная міг ра цыя, у тым лі-
ку пра цоў ная, пры му шае на шу кра і ну вы ра шаць 

цэ лы шэ раг пы тан няў, звя за ных з рас ся лен нем, 
сац за бес пя чэн нем пры ез джых ра бот ні каў, а аб'-
ёмы міг ра цыі па він ны быць су раз мер ны мі з тэм-
па мі на ша га эка на міч на га раз віц ця.

Акра мя та го, з улі кам дыс ба лан су по пы ту і 
пра па но вы ра бо чай сі лы на ай чын ным рын ку 
пра цы міг ра цый ная па лі ты ка дзяр жа вы па він на 
зво дзіць да мі ні му му маг чы мыя стра ты ўлас ных 
пра цоў ных рэ сур саў. Не га тыў ныя на ступ ствы 

для ай чын ных прад пры ем стваў ад ча со ва га вы-
ез ду бе ла ру саў за мя жу ўзні ка юць з-за та го, што 
кра і ну па кі да юць за па тра ба ва ныя ра бот ні кі, пра-
фе сі я на лы сва ёй спра вы. Да та го ж, ка лі яны за 
мя жой зай ма юц ца пра цай, якая не ад па вя дае іх 
ква лі фі ка цыі, але за да валь няе па ўзроў ні зар пла-
ты (пра фе сій ны кан струк тар пра цуе плі тач ні кам), 
пер ша па чат ко выя на вы кі страч ва юц ца.

— І гэ ты факт, і ця куч ка кад раў ста но вяц-
ца бі чом на шых ар га ні за цый. Ка лі пра ана-
лі за ваць су куп ны аба рот ра бо чай сі лы па 
пры ёме і вы быц ці, у ар га ні за цы ях на пра ця гу 
го да змя ня ец ца да па ло вы штат най коль кас-
ці ра бот ні каў. У гэ тых умо вах у най маль ні ка 
ўз ні ка юць вя лі кія праб ле мы, і перш за ўсё з 
па вы шэн нем ква лі фі ка цыі сва іх ра бот ні каў, 
— кан ста туе Свят ла на Шаў чэн ка.
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Маг чы ма, пра ду хі ліць сі ту а цыю, ка лі ква лі фі-

ка ва ныя ва кан сіі за паў ня юц ца тан най за меж най 
пра цоў най сі лай, да па мо гуць зме ны і да паў нен ні 
ў За кон «Аб знеш няй пра цоў най міг ра цыі» , якія 
іні цы і руе МУС Бе ла ру сі і якія мо гуць быць пры-
ня ты сё ле та. У МУС лі чаць, што но вы за ко на-
пра ект дасць маг чы масць ства рыць спры яль ны 
клі мат для пры цяг нен ня ў Бе ла русь пра фе сі я-
на лаў з лі ку ін ша зем цаў, па ста віць пе ра шко ды 
для тан най за меж най ра бо чай сі лы і, акра мя 
та го, бу дзе са дзей ні чаць ска ра чэн ню ад то ку 
ай чын ных спе цы я ліс таў за мя жу.

Свят ла на БУСЬ КО.

«ПЕ РА КОС» НЕ НА НА ШУ КА РЫСЦЬ

Бе ла русь, акра мя Ра сіі, за клю чы ла 
двух ба ко выя між ура да выя 
па гад нен ні, якія да ты чац ца 
пра ца ўлад ка ван ня, з Мал до вай, 
Укра і най, Поль шчай, Ар ме ні яй, 
Азер бай джа нам, Сер бі яй і В'ет на мам. 
Хут ка пач не дзей ні чаць да моў ле насць 
Бе ла ру сі і Та джы кі ста на аб ча со вай 
пра цоў най дзей нас ці. Ёсць так са ма 
да моў ле нас ці ў рам ках АЭП.

Лі цэн зіі на пра ца ўлад ка ван не на шых 
гра ма дзян за мя жой ма юць 82 суб' ек ты 
гас па да ран ня (80 юры дыч ных асоб і 
два ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі). 
Пра ве рыць, ці са праў ды ў кан крэт най 
фір мы ёсць та кая лі цэн зія, мож на, 
па тэ ле фа на ваў шы на «га ра чую» лі нію 
Дэ парт амен та па гра ма дзян стве 
і міг ра цыі МУС (8 017 218 52 64) 
або зай шоў шы на афі цый ны сайт МУС.

ЖЫЛІ Ў БАБУСІ...


