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пункту погляду аўтараў.
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ІРЫНА ВЕШТАРД:
Вылучаць кандыдата
у прэзідэнты трэба
ад аб'яднанай апазіцыі
У іншым выпадку, на думку старшыні Беларускай сацыялдэмакратычнай партыі (Грамады), Беларусь чакае чарговы парад
дэмакратычных кандыдатаў.
- Ірына Зянонаўна, у гэтым годзе адбудуцца выбары ў прэзідэнты. На вашую
думку, ці будзе адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў?
Пытанне вельмі складанае. Ужо зараз
бачна, што пачалася палітычная гульня і
палітычны гандаль за права звацца такім
кандыдатам. Некаторыя палітычныя
лідары з-за сваіх непрыхаваных лідарскіх
амбіцый гатовыя парушыць адзінства і
ісці ў прэзідэнты асобнай сцежкай. Гэтыя прозвішчы ўжо вядомыя. Узнікае
ўражанне, што іх не цікавяць дэмакратычныя змены ў краіне і яны гатовыя
рэалізаваць гэты шанец, верагодна, толькі
дзеля таго, каб увайсці ці то ў гісторыю, ці
то атрымаць у будучыні нейкія дэвідэнты.
Не выключаю, што яны могуць быць і ад
кіруючага рэжыму.
- Ці гатовы гэтак званы “Саюз левых
сіл”, у які аваходзяць Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада),

Беларуская партыя левых “Справядлівы
свет”, а таксама аргкамітэты па
ўтварэнні партый “Надзея” і Беларускай партыі працы вылучыць адзінага
кандыдата ў прэзідэнты?
“Саюз левых сіл” з’яўляецца выключна
пляцоўкай, дзе выпрацоўваецца агульнае
бачанне развіцця краіны, гэтак мовіць,
“левым вокам” - з пазіцыі камуністаў і
сацыял-дэмакратаў. Дэ-юрэ гэтага саюза
няма, бо ён не з’яўляецца зарэгістраваным,
аднак дэ-факта ў яго межах мы праводзім
сустрэчы, выпрацоўваем адзіную пазіцыю
ў бачанні таго, што павінна змяніцца ў
краіне. Назва “Саюз левых сіл” умоўная.
Хутчэй гэта прадстаўнікі чатырох
палітычных арганізацый.
Калі казаць пра значнасць гэтай
структуры, то ў ёй толькі дзве партыі
з’яўляюцца афіцыйна зарэгістраванымі,
астатнія структуры такога статусу не маюць. Мы ведаем, што многія сябры з гэтых

аргкамітэтаў з’яўляюцца сябрамі Беларускай партыі левых “Справядлівы свет” па
тых ці іншых прычынах, а гэта азначае,
што “Надзея” і “Беларуская партыя працы” яе фактычныя сатэліты.
Наша партыя выключэнне з гэтага
спіса. У нас самастойная палітыка. Калі
казаць пра вылучэнне адзінага кандыдата
ад “Саюза левых партый”, то я катэгарычна супраць гэтага і ўдзельнічаць у гэтым
працэсе не маю ніякага жадання, каб не
ўносіць разлад у лагер дэмакратычных сіл.
Разам з тым можна весці гутарку пра
тое, што “Саюз левых сіл” можа падтрымаць тога кандыдата, чыя праграма найбольш будзе адпавядаць нашай левай платформе, якая была прынятая намі раней.
- Ці будзе хто вылучацца ў прэзідэнты
ад БСДП?
Пра свае палітычныя амбіцыі заяўляў
Валерый Фралоў, аднак воляй лёсу ён
адышоў ад нас у лепшы свет. Гэта вялікая
страта для нашай партыі, раптоўная і нечаканая.
У Цэнтральным Камітэце і Прэзідыуме
партыі прытрымліваюцца таго, што гэтак званага “адзінага” трэба выбіраць на
Кангрэсе дэмакратычных сілаў. Калі не
будзе Кангрэса і “адзінага”, то разлічваць
на нейкую перамогу або паўнавартасны
ўдзел у выбарчай кампаніі няварта.
Рэйтынг Лукашэнкі па ўсіх незалежных сацыялагічных даследваннях крыху
больш за 40%, і гэта на старце, таму больш
менш адэкватна выступіць супраць
яго можа
толькі
“адзіны”
дэмакратычны кандыдат.
У адваротным выпадку, можна адразу канстатаваць паразу і віншаваць
Аляксандра Лукашэнку з чарговай “элегантнай” перамогай.
Свайго кандыдата ў
прэзідэнты мы ад партыі
не
вылучалі.
Акрамя Фралова, пра свае
прэзідэнцкія амбіцыі
ніхто не заяўляў.

- Як лічыце, ці гатовы існуючы рэжым
Лукашэнкі прызнаць дэмакратычную
апазіцыю?
Як бачым, гэтага не адбылося за 20
гадоў яго кіравання. Былі нейкія пасылы,
што нехта прайдзе ў парламент у 2000, 2004
і 2008 гадах, аднак усё апынулася толькі
палітычнай гульнёй, у якой не апошнюю
ролю сыгралі і некаторыя еўрапейскія
палітыкі. У 2012 годзе такіх спадзяванняў
ужо не было. Пра прэзідэнцкія выбары
ўвогуле маўчу: аддаць уладу проста так не
захоча ні адзін аўтарытарны лідар, у якога
няма гарантый яго бяспекі. Таму не магу
сказаць, што бліжэйшыя выбары будуць
свабодныя, справядлівыя і адкрытыя.
Разам з тым украінскія падзеі сталі добрым урокам, і хацелася б бачыць, што ў
нашай краіне адбываецца нацыянальнае
адзінства, а не традыцыйнае балансаванне паміж Захадам і Расіяй з пераследам
праеўрапейскай апазіцыі.
- Як лічыце, ці можа Лукашэнка перамагчы ў першым туры без фальсіфікацыі
выбараў?
Не выключаю, што гэта можа адбыцца, нават калі ва ўсіх патэнцыйных
кандыдатаў будуць аднолькавыя стартавыя ўмовы. Канешне, толькі адкрытыя,
справядлівыя і свабодныя выбары могуць
раставіць кропкі над “і”. Лукашэнка можа
і атрымае адразу свае 50-55%, аднак гэта
адразу паставіць пад удар усю яго сістэму
ўлады, якую ён выбудоўваў апошнія два
дзесяцігоддзі. У адпаведнасці з ёй ён агульна народны абраннік, і гэта мы бачым па
выніках галасавання, дзе за яго нібы аддаюць свае галасы каля 80% выбаршчыкаў.
Разам з тым я перакананая, што
калі Лукашэнку не магчыма перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах, то ўсе свае
сілы і намаганні варта перанесці на
парламенцкія выбары, каб асноўны фронт
барацьбы за сэрцы і галасы выбаршчыкаў
адбываўся там. Не адмаўляю, што рана ці
позна ў беларускім парламенце з’явяцца
прадстаўнікі дэмакратычных партый,
якія ў будучыні здолеюць уплываць на лёс
і курс нашай краіны.
Прэс-служба БСДП
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Мечислав ГРИБ,
Генеральный секретарь БСДП,
Председатель Верховного Совета РБ XII созыва,
заслуженный юрист Республики Беларусь,
г.Минск

Некоторые аспекты объявленной
борьбы с «ТУНЕЯДЦАМИ»
Спустя четверть века власти Беларуси приступают к
решительной и бескомпромиссной борьбе с лицами, злостно
уклоняющимися от общественно полезного труда, так
называемыми «тунеядцами».
На специальном совещании, созванном по
решению этих вопросов, Александр Лукашенко
заявил: «Около 500 тысяч наших граждан не задействованы в экономике страны… Любыми
способами, которые мы знаем и умеем делать,
нужно заставить этих людей работать! До 1января 2015 года принять меры, чтобы все работали!».
Вроде бы сказано чётко и понятно. Все трудоспособные граждане Республики Беларусь
должны быть заняты общественно-полезным
трудом в добровольном или принудительном
порядке. Заинтересованные в решении этих
вопросов структуры власти начали уже вносить свои предложения. МВД предложило
внести в Кодекс об административных правонарушениях новые правовые нормы, позволяющие привлекать к ответственности, в том
числе и к принудительному трудоустройству,
граждан, злостно уклоняющихся от общественно-полезного труда.
Президент высказался в поддержку этих
предложений и заявил: «Хотите вернуть понятие «тунеядство» - возвращайте». Полагаю,

что это понятие будет возвращено. Органы внутренних дел получат дополнительный объём
работы, прямо не связанный с преступностью.
Минский горисполком предлагает ввести обязательное, читай принудительное, трудоустройство для должников по алиментам и платежам
за оказанные жилищно-коммунальные услуги.
Примеров таких предложений можно привести
ещё много, но не в них дело. Речь идёт об элементарном соблюдении требований Конституции, других законодательных актов Республики
Беларусь, международных соглашений, подписанных Беларусью о запрете принудительного
труда и прав граждан.
Согласно ч. 4 ст. 41 Конституции принудительный труд в Беларуси запрещается. Там записано, что «Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определённой
приговором суда, или в соответствии с законом
о чрезвычайном и военном положении». Очевидно, что закон не устанавливает никакого
наказания за уклонение от трудоустройства. А
принудительное трудоустройство гражданина
возможно только по приговору суда или после
введения чрезвычайного положения в стране.
В ст. 58 Конституции записано, что «Никто не
может быть понуждён к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией
Республики Беларусь и её законами, либо отказу от своих прав». Все законы должны соответствовать требованиям Конституции, иначе они
считаются юридически ничтожными.
Однако, как показывает правоприменительная практика, эти конституционные требования не всегда выполняются. Если рассмотреть
вопросы соблюдения конституционных требований только в области трудовых правоотношений, то необходимо заметить, что они не всегда
соблюдаются. Конституционные требования
в определённой степени были не соблюдены в
следующих случаях: при введении всеобщей
контрактной системы приёма на работу граждан; при обязательном распределении на работу
выпускников высших учебных заведений; при
введении принудительного труда для недобросовестных родителей, уклонившихся от воспитания и содержания своих детей; при введении
запрета на увольнение работников предприятий
деревообрабатывающей отрасли до окончания
модернизации этих производств и так далее.
Сейчас планируется ввести принудительное трудоустройство граждан, злостно уклоняющихся от общественно-полезного труда.
Практика показывает, что невыполнение этих и

З увядзеннем тэрміна
"ТУНІЯДЗЕЦ" можа варта і
плакаты савецкія массава
вешаць на вытворчасці і ў
грамадскіх месцах краіны?
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других конституционных требований в правоприменительной деятельности власти останутся незамеченными депутатами парламента и
Конституционным Судом Республики Беларусь.
Ссылки на то, что в Советском Союзе успешно
велась борьба с тунеядцами и тунеядством в
целом, по моему мнению, не состоятельны. Да,
такая борьба в Советском Союзе велась долгие
годы, но она не дала положительных результатов. Количество лиц, злостно уклоняющихся от
общественно-полезного труда, не стало меньше,
а принудительный труд не стал ни интересным,
ни привлекательным.
Конечно, сложные вопросы, связанные с
трудоустройством лиц, уклоняющихся от общественно-полезного труда, имеют место во всех
странах мира, независимо от государственного
устройства и социального положения.
Они существовали раньше, существуют
сейчас и, видимо, будут существовать в
далёком будущем. Ещё в 18 веке Владимир
Иванович Даль записал определение «тунеядства» следующим образом: «Тунеядство - дармоедство или мироедство, бездельная жизнь, праздная, на чужой счёт,
чужетрудная». «Тунеядец или тунеядка,
дармоед, мироед, живущий в праздности
чужими трудами, бездельник». С этими
определениями можно согласиться, но
жизнь на месте не стоит, она движется и
вносит свои изменения во все определения и постулаты.
В условиях рыночной экономики
гражданам разрешено получать доходы
от сдачи своего имущества в аренду, вкладывать деньги в банковские депозиты под определённые проценты, играть в определённые игры,
проводить целый ряд других, вполне законных
операций, и получать за это определённые дивиденды. Поэтому возникают вопросы о необходимости нового определения понятий относительно людей, злостно уклоняющихся от
общественно-полезного труда. Нет сомнений,
что такое определение Совет Министров подготовит. Кого отнесут к категории «тунеядцев»,
можно только гадать. Боюсь, что это будут люди,
которые сегодня работают без оформления официальных трудовых соглашений в Беларуси и за
её пределами.
Проблемы, которые вызывает «тунеядство»
в государстве и обществе, не постоянны. Они
меняются. Если, например, при Советской власти борьба с «тунеядством» обосновывалась
вопросами морального аспекта строителей
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коммунизма, то сейчас на первый план выходят
чисто экономические и политические мотивы.
Так, например, ни для кого сегодня не является
большим секретом, что из-за нехватки ресурсов беларуская социальная модель находится в
кризисе. Надо искать любые возможности сокращения расходов, и в первую очередь, за счёт
тех, кто уклоняется от трудоустройства. Необходимо решать вопросы с постоянно увеличивающейся трудовой миграцией и так далее. Эти
вопросы власти пытаются решить радикальным
путём с помощью административных мер.
Кроме того, авторитарное государство, как
и во времена Советского Союза, так и в настоящее время, стремится контролировать всё и
вся в стране. Оно не может допустить, чтобы
какая-то часть граждан выпала бы из-под этого

Палiтыка

Марина ГУНДАР,
г.Гродно

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

роль БСДП

контроля. Государство должно знать всё и про
всех. Чем эти свободные граждане занимаются,
за счёт чего они живут? Кроме того, решительная борьба с «тунеядством», также как и борьба
с коррупцией, является популярной среди беларуских избирателей. А это и есть прекрасная почва для популизма. Поэтому во всей этой кампании явно просматривается открытый популизм
власти перед очередными выборами.
Международная практика борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда, свидетельствует о том, что государственная власть предпринимает меры
по обучению и переподготовке этих людей
новым, затребованным в обществе специальностям, обеспечивает им трудоустройство
по имеющимся специальностям и достойную
заработную плату без применения принудительного трудоустройства с помощью правоохранительных и судебных органов.

По материалам исследования
Надежды Ефимовой —
кандидата философских наук,
доцента кафедры социальной
коммуникации Беларуского
государственного университета.
19 декабря в Вильнюсе Надежда Ефимова
представила результаты исследования «Участие женщин в демократической политике:
ситуация в Беларуси». Благодаря этому качественному социологическому исследованию
«Женщины БСДП» могут оценить свой вклад
по развитию женского движения в сравнении с другими демократическими партиями
и гражданскими объединениями страны.
В первую очередь оценивалось количество
женщин - членов партий и женщин, занимающих руководящие посты. Надежда Ефимова
отметила, что считает положительным явле-

нием, когда пропорция присутствия женщин
в общей численности и в руководящих органах сохраняется. Как, например, у лидеров по
этому показателю - оргкомитета Партии Беларуская Христианская Демократия. В этой
организации 41% женщин от общей численности членов, 41,3% женщин входят в состав
Управы и Национальной Рады. Что касается
Беларуской социал-демократической партии
(Грамады), то мы находимся на предпоследнем месте. В нашей партии всего 30% женщин, а данные о составе женщин в Президиуме, Центральном комитете и Контрольной
ревизионной комиссии вообще отсутствуют.
Интересная ситуация сложилась в Беларуской Партии Зелёные, где 37% женщин в
общей численности, но 42,1% - в руководящих органах, при этом, Совет молодёжных
организаций «Зелёные» тоже учитывается
как руководящий орган. Противоположная
ситуация складывается в оргкомитете Бела-
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руской партии труда. Здесь оргкомитет имеет «женское лицо» - 41% от общей численности (наибольший), но при этом управляют
партией мужчины - всего 16,7% женщин в
руководящем составе (предпоследний показатель).
Следует отметить, что ответственными за
предоставление данных и их достоверность
являются сами партии.
Один из выводов, который сделала Надежда Ефимова, - это изменение качества
участия женщин в партийной деятельности
в последние годы (с 2008 по 2014). Количество женщин само по себе менялось незначительно: где-то в большую, где-то в меньшую
сторону, но сами женщины разделились на
пассив и актив. Женщины либо остаются
формальными членами, либо приходят в политику целенаправленно, т.е. те, которые сегодня работают или приходят в партии, делают это очень активно и мотивированно. Они
видят в партиях ресурс для реализации своих целей по защите прав, несмотря на риски,
связанные с этим участием.
Я хочу отдельно обратить внимание наших партийных лидеров на этот комментарий. Прислушайтесь к мнению эксперта.
Женское участие возрастает, именно женщины формируют целевую группу, за счёт
которой сегодня партия может расти не только количественно, но и КАЧЕСТВЕННО: открывать новые формы деятельности, оживлять диалог с обществом и присутствие в
медиа-пространстве.
Надежда Ефимова называет фундаментальные факторы, которые способствуют повышению активности и участию женщин в
партиях.
Первый фактор - деиндустриализация
беларуского общества. Сегодня снижается
количество занятых в тяжёлой промышленности, таких сферах как машиностроение
или переработка нефтепродуктов, и увеличивается сектор торговли, банковских услуг
и т.д. Это значит, что количество занятых в
«женских» профессиях возрастает, в то время
как в «мужских» - сокращается. Женщины,
вырастая на работе до начальников разного
уровня, приобретают качества руководителя.
Ответственность, исполнительность, квалификация, трудолюбие, инициативность этот набор качеств нарабатывается на рабочем месте и переносится в другие сферы
жизни.
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Второй фактор. Возрастает количество
женщин занятых в сфере бизнеса, развивается женское предпринимательство. Сегодня
в Беларуси примерно 30% предпринимателей - женщины. И в тех сферах деятельности,
которые выходят из-под опеки государства,
таких как предпринимательство, женщины
реализуются очень активно. В нашей стране
эта тенденция согласуется с общемировой
тенденцией женского участия. Сначала женщины приходят в бизнес, затем в политику,
т.к. появляется естественная потребность защищать и утверждать свои права.
По моему мнению, эти фундаментальные
факторы сегодня усиливаются ещё и трудовой миграцией мужчин. Тем не менее, важно
понимать, что такие факторы будут иметь
значение в долгосрочной перспективе.
Важнейшим показателем качества внутрипартийной деятельности Надежда Ефимова
называет выдвижение ярких женщин-лидеров из числа членов партии. Это те женщины, о которых знают и чьи позитивные образы появляются в СМИ. Среди них называют
Ольгу Карач («Наш дом»), Галину Скороход,
Галину Кравченко (Рух «За свабоду»), Марию
Хомич (БХД), Антонину Ковалёву (ОГП).
К сожалению, имя Ирины Вештард звучит
только в части формального упоминания руководящих позиций, занятых женщинами. А
о наших женщинах-лидерах Жанне Сементович, Валентине Болбат, Марии Рудаковской, Наталии Галаниной, Натальи Валяевой
упоминания нет. Информация о женщинах
заместителях председателя БСДП, а также
лидерах областных организаций тоже отсутствует, что формирует впечатление, будто их
нет.
Большой блок исследования был посвящён анализу программных документов и
тому, как представлена в них гендерная тематика. При этом отмечается, что специальные программы по обеспечению гендерного
равенства были разработаны тремя политическими организациями: «Зелёными», оргкомитетом Партии свободы и прогресса и Рухам «За свабоду». Обращаю внимание на то,
что две из трёх политических организаций
не являются последователями левых идей. В
БСДП, как известно, специальная программа
отсутствует, а в других частях упоминание
обеспечения равенства между мужчинами и
женщинами тоже очень скудное по сравнению с другими партиями.

На мой вопрос, есть ли связь между процентным соотношением женщин в руководящих органах и широтой отражения гендерного
вопроса в программных документах, Надежда
Ефимова ответила, что такой связи не прослеживается. По её мнению есть связь между наличием ярких женщин-лидеров и содержанием
программ. Привела пример Руха «За свабоду»,
где не самый высокий процент женщин в руководстве, но есть Галина Скороход и Галина
Кравченко и самая лучшая программа с точки
зрения проработки гендерного вопроса. Кроме
того, эта программа самая новая. Существует чёткая взаимосвязь между качеством программных документов и годом их написания.
Исследователь провела глубинные интервью со всеми лидерами партий, участвующих в исследовании. Предлагалось оценить
женское участие в своей партии и отметить
изменения в последние годы. Абсолютное
большинство партийных лидеров отмечает повышение активности женщин и готово
поощрять женскую инициативу. Доклад пестрит позитивными высказываниями лидеров БХД, Руха «За свабоду», «Надзеі» и т.д.
Цитаты и ссылки лидера БСДП присутствуют только в части факторов, сдерживающих
политическую активность женщин.
Лидеры партий соглашаются в том, что
партийное руководство должно целенаправленно заниматься вопросом привлечения
женщин в политику и в свою партию. Одна-

ко методы условно можно разделить на два
противоположных подхода. Часть партий,
участвовавших в исследовании, придерживается введения норм квотирования как создания условий позитивной дискриминации
в пользу женщин. Другая часть считает, что
специальных процедурных мер не требуется,
но нужно развивать женское лидерство.
Среди позитивных примеров акций и
общественных кампаний женщин БСДП
тоже не фигурирует. Разве мы ничего не делаем? Дайджест БСДП, опубликованный в №
5 журнала «Отражение», говорит нам об обратном. Напомню, исследование проводится
на основании информации, которую мы сами
о себе подаём в анкетах и интервью.
Отдельно остановлюсь на нашей зарегистрированной форме Рабочая группа «Женщины БСДП». Да, теперь мы не инициатива,
от неформальной работы мы пришли к формальной. Но не следует считать регистрацию
Рабочей группы большим достижением. В
это скромное название свернули и спрятали
развёрнутую сеть женской партийной инициативы БСДП, которая работает почти в
каждом регионе Беларуси.
Причина нашего «бледного вида» на фоне
остальных партий, на мой взгляд, кроется
в двух аспектах. Во-первых, это некорректность данных о партии, которые мы передали
исследователю. И пока результаты официально не опубликованы, идёт процесс коррек-
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тирования, этот пробел нужно восполнить.
Во-вторых, очевидна чрезмерная регулируемость всех процессов в партии. Сейчас самое
время сменить приоритет партийного управления с постановки под контроль всей деятельности на развитие и оживление.
Наша коллега из социал-демократической
партии Литвы озвучила комментарий, что из
исследования видно, что вся эта «гендерная
работа» может вскоре стать «гендерной проблемой». Подходы у партий различные и, очевидно, не все понимают реальный смысл гендерного вопроса, и под этой вывеской «борьбы
за гендерное равенство» идёт борьба за совсем
другие вещи. Надежда Ефимова согласилась с
этим комментарием и добавила, что действительно, если посмотреть на программные документы и формулировки гендерной проблемы и постановку задач, то понимание у разных
партий совершенно разное и иногда абсолютно противоположное. И часто речь идёт не об
усилении роли женщины в процессе принятия
решений, наделения властными полномочиями, а, напротив, о возвращении женщин в
семью, навешивание на неё демографических
обязательств и ответственности за моральный
климат в семье, здоровье детей (например, акции БХД против алкоголя и абортов). Так поразному понимается работа с женщинами.
От себя хочу добавить, что в этом смысле
роль БСДП в формулировании позиции в отношении гендерного равенства очень значительна. Исторически мы, социал-демократы,
являемся носителями идеологии недискриминации, и во всём мире именно социал-демократы были на передовой борьбы за достижение гендерного равенства, но монополия
на этот вопрос нами давно утрачена, поэтому
нам совершенно необходимо работать на развитие женского движения. Нам нужно очень
серьёзно подойти к правильному выражению
позиции БСДП и включению её в программные документы.
Усиление участия женщин - это тренд.
В своей презентации Надежда Ефимова это
обстоятельно доказала. Женщины будут работать в политике с нами или без нас. Если
БСДП не осознает свою ответственность в
этом процессе, то наше поле займут другие,
например, БХД или беларуское правительство со своим искажённым пониманием
вопроса. И в нашей стране всё-таки будет
достигнуто гендерное равенство, но с противоположным знаком.

Мiжнародная палiтыка

Анна КАНЮС,
заместитель председателя БСДП,
магистр политологии,
г.Брест

О выборах в Швеции и не только
Выборы в любом государстве — это центральное политическое
и социальное событие года. День голосования чем-то похож на
кульминацию многоактовой драмы, после которой наступает
период переосмысления своего положения, корректировка своих
потребностей, своего отношения к избранному составу местного
Совета или парламента. Эйфория победителя, как и страдания
аутсайдера, уже через сутки уступит место напряжённой работе над
ошибками, планированию стратегии сотрудничества и развития.
В этом году в Швеции прошли выборы, в лицию. То есть общаться и с «правыми», и с
результате которых социал-демократы полу- «левыми».
чили возможность формировать правительЕсли вы меня спросите, в чём разница между
ство. Наших коллег из Швеции можно с этим выборами в Беларуси и Швеции, то я отвечу поздравить и на их опыте учиться
большой политике - формированию коалиций, распределению
министерских портфелей, принятию государственных решений
и бюджета. Но меня больше интересовали сами выборы: как они
проходят, насколько процедуры
отличаются от беларуских, и что
такое выборы в демократической
стране.
К счастью, мне представилась
возможность наблюдать за ходом
голосования, общаться с членами и председателями избирательных комиссий, ну и, конечно же,
с представителями партий, входящих в правящую на тот момент
большую коалицию и в оппозиционную «красно-зелёную» коа-
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в доверии. Явка избирателей почти одинаково
высокая, есть досрочное голосование, состав
избирательных комиссий не привязан к партийной принадлежности, а работа в комиссиях
оплачивается из бюджета. Но шведы уверены,
что они дают разрешение руководить страной,
регионом, городом. Они уверенны, что голос
каждого решает, какой будет локальный или
национальный бюджет, какие будут проходить
социальные реформы. Общественность настолько уверенна в открытости, демократичности всех процедур и прозрачности деятельности любого министерства или учреждения,
что и мысли не допускает о возможности или
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тетах. Но чтобы попасть в парламент, надо быть
большой по численности партией, имеющей
представителей и сторонников в большинстве
земель (областей). Такие партии объединяют
своей идеологией, общей программой развития
страны и видения решения тех или иных политических и социальных проблем. И только для
того, чтобы сохранить своё неповторимое название и символ, партии регистрируются в муниципалитетах в отделе статистики.
Избирательные комиссии
Работа члена комиссии - это работа по договору на короткий срок, достаточно хорошо
Списки избирателей
Все списки избирателей предоставляет налоговая инспекция, в которой
зарегистрированы граждане Швеции
как налогоплательщики, имеющие свой
неповторимый учётный номер и зарегистрированные на территории какого-либо муниципалитета. Получившие разрешение на проживание в Швеции так же
имеют право голоса, но на региональном
уровне.

необходимости фальсификации выборов. Участие в выборах - это гражданский долг, неподвергающийся сомнению. А значит, государство
должно делать всё, чтобы граждане государства и люди, связывающие своё настоящее и
будущее со Швецией, могли этот долг осуществить. Остановимся на некоторых моментах,
отличающих выборы в Швеции, и в Беларуси.
Кандидаты и политические партии
В Швеции пропорциональная избирательная
система, а это значит, что участвующие кандидаты представляют разного масштаба партии.
Под партией шведы понимают группу людей,
которые выражают желание участвовать вместе
в выборах под общим именем, то есть названием
партии. Часто партии являются локальными, а
их представители заинтересованы участвовать
в выборах для решения локальной проблемы,
например, создание парка, сохранение какихлибо объектов истории или культуры и так далее. Главная цель локальных партий - решить
местную проблему. Часто представители таких
партий становятся депутатами в муниципали-

оплачиваемая и престижная. Накануне выборов
муниципалитет объявляет конкурс на выполнение работы членов комиссии и председателей
комиссии. Работодатель может предоставить
вам такую работу, если у вас уже ранее был положительный опыт, нет нарушений закона, и,
конечно же, если вы обладаете избирательным
правом. Партийность не имеет никакого значения, а вот хорошая биография и рекомендации
опытного председателя комиссии - да.
Работа члена комиссии - это работа только в день голосования. Председатель комиссии
начинает работать несколько раньше, считая
это своим гражданским долгом, и заканчивает
в среду после выборов. Именно до среды принимается решение о тех фактах нарушения
процедуры выборов, которые были выявлены
при подсчёте голосов.
Участок для голосования
Среднестатистический участок находится
в школьном кабинете или спортивном зале. В
школе может быть 3-4 участка, и в одном помещении 2-3 участка. Перед входом на участок

ставят стол с бюллетенями партий. Эти бюллетени изготавливает Центральная комиссия.
Если в предыдущих выборах партия набрала
больше чем 1%, то бюллетени для партии печатает государство. Но партии обычно сами
печатают свои бюллетени для каждого муниципалитета, потому что в этом случае они могут предоставить избирателю список местных
кандидатов. И избиратель может голосовать
не только за партию, отдавая свой бюллетень,
но и за кандидата, отмечая его галочкой.
В законе о выборах нет понятия наблюдателя, но каждый может прийти на участок, и,
с разрешения члена комиссии или председателя, присутствовать на голосовании или при
подсчёте голосов. Поэтому, если вы приходите
на участок и требуете пропустить вас как наблюдателя, вас просто не поймут, а вот как
желающего посмотреть за процедурой голосования и увидеть демократию в действии вас
впустят, покажут и расскажут.
Досрочное голосование
Каждый избиратель получает по почте конверт с комплектом бюллетеней и приглашением
от избирательной комиссии. Досрочное голосование начинается за 18 дней. Вы можете проголосовать даже несколько раз. Но в этом случае
ваш голос не будет учтён или будет учтено голосование в день выборов. Бюллетени помещаются в два конверта: конверт голосования того или
иного уровня выборов и общий почтовый конверт. В сентябре 2014 года в Швеции проходили
выборы муниципальные и парламентские, поэтому было два или три конверта для бюллетеня
и один общий почтовый конверт. Голосование
проходит в общественных местах - библиотеки
или здание муниципалитета. Конверты с волеизъявлением почтой сортируются и отправляются в территориальные комиссии, а затем на
соответствующие участки.
Голосование в день выборов
Участок открывается в 8.00 и закрывается в
20.00. Первоочередная и постоянная задача комиссии - организовать голосование на участке,
чтобы каждый закреплённый за участком избиратель мог проголосовать в минимальные сроки
с максимальным удобством. Поэтому два члена
комиссии следят за списками избирателей, которые разделены по возрастным группам. Они
принимают запечатанные конверты от избирателей и передают их председателю комиссии.
Затем проверяют по списку право голосовать на

различных уровнях, одновременно давая разрешение председателю опустить бюллетень в
ящик для голосования. Для меня критерием доверия шведов к властям стал именно этот ящик,
сбитый из фанеры, разделённый на три секции,
с тремя прорезями в крышке, которая просто
лежит на ящике. И стоит этот ящик между членами комиссии.
Голосование на участке заканчивается в
момент окончания голосования последнего
избирателя. Это может быть и через 15 минут
после восьми часов вечера. Председатель комиссии обычно стоит в коридоре, зазывая и
подбадривая опоздавших.
После закрытия участка члены комиссии
подсчитывают количество проголосовавших,
затем начинают подсчёт по каждому отсеку
ящика. Для этого вскрывают конверты и достают из них бюллетени (должно быть по одному в каждом конверте). Пересчитывают их
количество, раскладывают по стопкам партий
и подсчитывают голоса, отданные за каждую
партию в отдельности. Эти данные и записываются в итоговый протокол. Результаты голосования по каждому кандидату определяются
и подсчитываются с понедельника по среду в
помещении территориальной комиссии.
Посмотрев на процедуру выборов, на то, как
члены комиссий гордятся своей работой, как в
комиссии представлены люди разного достатка и разных национальностей, я подумала, что
знаю, почему в Швеции не происходит фальсификация выборов. Они все хотят жить в Швеции как в стране своей мечты и будущего своих
детей. Они выбирают, программа какой партии
отвечает их политическим и социальным интересам. Они делают выбор ответственно, зная,
что если они ошиблись в партии, то могут на
следующих выборах поддержать другую партию, принять участие в формировании другого
правительства, иначе распределить бюджет.
И еще один вывод, который я сделала из
этой поездки в Швецию: ни одна, даже самая
лучшая демократическая процедура проведения выборов не излечит нас, беларусов, от
гражданского нигилизма. У нас уже есть законы о местном управлении и самоуправлении,
Избирательный кодекс. Теперь осталось, чтобы появилось у населения осознание себя как
центрального активного звена самоуправления. В Швеции народ выбрал депутатов, отдав
предпочтение социал-демократам, и принял
ответственность за свой выбор. А мы к этому
готовы?
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Мiжнародная палiтыка

Вынікі сустрэчы Камітэта па міграцыі
Сацыялістычнага Інтэрнацыянала
(Катанійская дэкларацыя)
Мерапрыемства
адбылося
2122 лістапада ў італьянскай Каталіі пры
арганізацыйнай падтрымцы Італьянскай
Сацыялістычнай партыі.
У сустрэчы прыняў удзел лідар
Італьянскай Сацыялістычнай партыі
Марко ды Лело (Marco Di Lello), Генеральны сакратар Сацыялістычнага
інтэрнацыянала Луіс Аяла (Luis Ayala),
а таксама дэлегаты ад сацыялістычных
і прагрэсіўных партый Алжыра, Анголы, Балгарыі, Грэцыі, Ірака, Італіі, Малі,
Мексікі, Марока, Нігера, Палесціны,
Расіі і Іспаніі. У якасці запрошанага госця быў Джэрарда Мігліорэ (Gennaro
Migliore) - прадстаўнік Дэмакратычнай
партыі, а таксама кандыдат у прэзідэнты
следчага Парламенцкага Камітэта па
ідэнтыфікацыі і допуску мігрантаў.
Камітэт адобрыў кіруючыя прынцыпы
для фарміравання Раздзела па Мігрантах,
якую Сацыялістычны Інтэрнацыянал
прыме цягам 2015 года для забеспячэння агульнай платформы для сацыялістаў
Поўначы і Поўдня краін свету, у
адпаведнасці з якой:
1. Важна, што мігранты заўжды
іграюць ролю ў пабудове адкрытага грамадства і прадуцыруюць карысныя змены ў эканоміцы ўцягнутых у гэтыя працэсы краін. Непрымальна, каб глабалізацыя
рынка і тавараў не суправаджалася глабальнай кансалідацыяй правоў.
2. Мігрант, у першую чаргу, асоба, якая
мае правы на прызнанне сваёй годнасці.

У сувязі з гэтым непрымальна разглядаць мігрантаў толькі як інструмент
эканамічнага
ўздзеяння.
Мігранты
павінны мець доступ да адукацыі і аховы
здароўя, а таксама базавых правоў, якія
з’яўляюцца неад’емнымі ў шмат якіх дэмакратыях.
3. Мігранты заўжды павінны мець
тыя самыя працоўныя ўмовы, як і
мясцовае насельніцтва. Мігранты не
павінны эксплуатавацца, яны не павінны
выкарыстоўвацца несправядліва на мясцовым рынку працы. Мы рашуча выступаем супраць крымінальнага трафіку
мігрантаў.
4. Павага паміж мігрантамі і
насельніцтвам, якое пражывае ў краіне,
павінна быць узаемнай, гэта павага да разнастайнасці, якая з’яўляецца
абсалютнай каштоўнасцю і якая дасягаецца абодвума шляхамі. У гэтых
рамках рэлігійны фундаменталізм і
нацыяналізм з’яўляюцца вычварным
фактарам, якія працуюць не толькі супраць міру паміж людзьмі, але таксама
дэстабілізуюць грамадства знутры, і
мігранты, у прыватнасці, падвяргаюцца
варожаму ўспрыманню па прычыне гэтай ідэалогіі.
5. Перавагай з’яўляецца тое, што павага не можа перашкаджаць пашырэнню і ўмацаванню правоў, якія мы лічым
універсальнымі і каштоўнымі ў кожнай
культуры і ў любым узросце, пачынаючы
з правоў жанчын і дзяцей. Дэмакратычныя інстытуты павінны забяспечваць

аўтаномію індывідуальнай свабоды самавыражэння, быць рэлігійным або свецкім.
6. Эканамічная і палітычнае кааперацыя паміж міграцыяй, транзітам
і эмігранцкімі краінамі з’яўляецца
істотным фактарам, а сама міграцыя патрабуе агульнага кіравання.
7. Свабода ёсць для нас бяспрэчным
крытэрам: калі міграцыя будзе адбывацца па правілах і пад кантролем, права
прытулку павінна заўжды лічыцца фундаментальным правам.
Сацыялістычны
Інтэрнацыянал
заўжды быў за мір, палітычную, сацыяльную і эканамічную роўнасць. Яго
асноўнай мэтай з’яўляецца: вырашэнне
крызісаў і войн, эканамічнае развіццё,
абарона навакольнага асяроддзя. Гэтыя
бяспрэчныя чыннікі ў вырашэнні праблемы ўзрастаючай міграцыі. Разам з тым
мы падкрэсліваем магчымасці, створа-

ныя міграцыяй з пункту гледжання абмену, узаемных ведаў, адкрытага грамадства
і ўзрастаючага павышэння дасведчанасці.
Мы паўтараем нашыя спадзяванні, што
мы ўсе жывём у адным свеце.
Сацыялістычны інтэрнацыянал выказвае сваю падзяку за мужнае рашэнне Прэзідэнта Абамы ў дачыненні да
мігрантаў у Злучаных Штатах Амерыкі.
Напрыканцы,
Камітэт
прызнае
намаганні італьянскіх уладаў, і асабліва
мясцовых органаў улады і грама
дзян у Сіцыліі, у гуманнай апрацоўцы
павялічанага прытоку мігрантаў праз
Міжземнамор’е. Для таго, каб пазбегнуць небяспечных “падарожжаў надзеі”,
віды кантролю могуць і павінны быць
уведзеныя ў дзеянне на месцы пахо
джання міграцыі, а не ў краіне знахо
джання.

Сацыялістычны інтэрнацыянал (Сацінтэрн) — міжнародная няўрадавая сацыялдэмакратычная арганізацыя. Першапачаткова створаны ў 1864 г., аднавіў сваю дзейнасць у
1951 годзе ў Франкфурце-на-Майне (Германія) на арганізацыйным з'ездзе 34 сацыялістычных
і сацыял-дэмакратычных партый, пераважна з Еўропы. Лічыць сябе правапераемнікам
II Інтэрнацыянала, а таксама Сацыялістычнага рабочага інтэрнацыянала, які існаваў з
1923 года па Другую сусветную вайну і ў 1989 годзе афіцыйна адзначыў стагоддзе.
У 2009 годзе членамі Сацінтэрна з'яўляліся 156 партый з 126 краін, у тым ліку 116 партый з'яўляюцца паўнапраўнымі членамі і маюць вырашальны голас, у 26 арганізацый
статус кансультатыўных членаў з правам дарадчага голасу і 14 партый з'яўляюцца
назіральнікамі.
Штаб-кватэра — Вялікабрытанія, Лондан
Найстарэйшы член Сацінтэрна — Сацыял-дэмакратычная партыя Германіі (СДПГ).
Галоўны праграмны дакумент — “Стакгольмская дэкларацыя прынцыпаў” — абвяшчае найважнейшымі
палітычнымі каштоўнасцямі свабоду, справядлівасць,
салідарнасць. Да гэтага галоўным дакументам лічылася
Франкфурцкая дэкларацыя.
Вышэйшы орган Сацінтэрна — з'езд (кангрэс), які
праводзіцца адзін раз у тры гады. У прамежках паміж
з'ездамі яго дзейнасцю кіруе Савет, які склікаецца два
разы ў год.
Сімбал Соцінтэрна — ружа сціснутая ў кулак, што
паказвае барацьбу сацыял-дэмакратаў. Партыі, што
ўваходзяць у Соцінтэрн маюць сваю партыйную эмблему ў выглядзе ружы.
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Гiсторыя

Іда Лазарэвіч:
смаргонская
сяброука
Бацькі Махно
Кожнае пакаленне ў невялікім
гарадку на Гарадзеншчыне —
Смаргоні — нараджаецца
чалавек, імя якога ўваходзіла ці
яшчэ ўвойдзе ў гісторыю.
Адно з такіх імёнаў - Іда Лазарэвіч дзеячка анархічнага руху, асабісты сакратар Нестара Махно ў Парыжы.
Для маленькай габрэйскай дзяўчынкі
Іды, што нарадзілася ў першым годзе ХХ
стагоддзя ў горадзе на ўскрайку Расійскай
імперыі, было некалькі шляхоў, якія ёй
прапаноўваў яе бацька: дапамагаць усё
жыццё ў гандлі бацьку ці стаць жонкай такога ж гандляра. Аднак на лёс дзяўчыны
паўплывала Першая сусветная вайна, што
прыйшла ў Смаргонь у 1915 годзе.
У Першую сусветную лінія фронту
праходзіла літаральна праз Смаргонь. Мясцовы летапісец гісторыі для кагосьці даўно
забытай вайны Уладзімір Лігута распавядае: “Смаргонь была адзіным горадам на
фронце ад Балтыйскага да Чорнага мораў,
які так доўга і ўпарта - 810 дзён - абараняла расійскае войска ў Першую сусветную
вайну ...”.

З верасня 1915 па люты 1918 года Смаргонь не пусціла нямецкія войскі на Пецярбург і Маскву. Замярзаючыя і параненыя жаўнеры, сотні і тысячы параненых і
забітых - вось што паўплывала на далейшы лёс Іды Гільман. З’ехаўшы ў 1916 го
дзе з роднага горада, Іда накіроўваецца ў
Харкаў, а затым ў Маскву, каб атрымаць
медыцынскую адукацыю.
Не хаваючы сваіх поглядаў, якія
сфарміраваліся за час вучобы, яна спачатку падтрымлівае бальшавікоў і, як кажуць,
абедзвюма рукамі за Кастрычніцкі пераварот. Іда ходзіць на сустрэчы з бальшавікамі
і дапамагае ў маскоўскіх гуртках.
Аднак ужо ў пачатку 20-х гадоў яе погляды радыкальна мяняюцца. Яна становіцца
анарха-камуністкай і выступае супраць
бальшавікоў. Некалькі арыштаў праз
АГПУ, і дзяўчына вырашыла з’ехаць з Савецкай Расіі.
Будучы ўзятай пад варту, з Расіі Іда збегла ў Польшчу, затым у Германію і толькі
пасля гэтага канчаткова абжылася ў Парыжы. У Францыі яна працягвала прымаць
актыўны ўдзел у складзе групы “Справа працы”. Разам з Аршынавым і Мах-

но з’яўлялася рэдактарам аднайменнага
часопіса, а ў 30-я была сакратаром Нестара
Махно.
У канцы 20-х гадоў Іда Гільман выйшла
замуж за прадстаўніка анархічных колаў
Парыжа, габрэя, выхадца з тэрыторыі
Расійскай імперыі, Мікалая Лазарэвіча.
Там жа, у эміграцыі, Іда Лазарэвіч бярэ
сабе новы псеўданім Мэт.
Менавіта пад гэтым псеўданімам выхо
дзяць кнігі ўспамінаў пра Нестара Махно, у якіх Іда згадвае погляды Махно і яго
асабістыя якасці.
Так яе кніга “Успаміны пра Нестара
Махно” з’яўляецца рэакцыяй на кнігу В.М.
Воліна “Невядомая рэвалюцыя”, дзе Волін
“выкрывае” свайго таварыша ў п’янстве і
распусце. Іда ж апісвае адваротнае і, у сваю
чаргу, піша: “Ці быў Махно п’яніцам такім,
якім апісаў яго Волін? Я не веру. На працягу трох гадоў знаходжання ў Парыжы я
ніколі не бачыла яго п’яным, а бачылася я з
ім у той час часта. Мне даводзілася суправаджаць яго ў якасці перакладчыка на розных прыёмах, арганізаваных у яго гонар
замежнымі анархістамі. Ён п’янеў ад першай жа чаркі, вочы загараліся, праразалася
красамоўства, але па-сапраўднаму п’яным
я яго не бачыла ніколі”.
Таксама Іда згадвае Махно як вельмі
станоўчага чалавека: “Я дзесьці прачытала
пра тое, што Махно стаў рэвалюцыянерам
пад уплывам нейкай настаўніцы, якая пазней стала яго жонкай. Гэта поўная лухта.
Яго жонка, Галіна Кузьменка, пазнаёмілася
з ім ужо пасля таго, як ён стаў Бацькам
Махно. Яе, мабыць, прывабіла роля жонкі
ўсемагутнага ўкраінскага атамана. Яна, дарэчы сказаць, была не адзінай жанчынай,
якая мела віды на Бацьку. Будучы ў Парыжы,
ён распавядаў мне, што ў гэты перыяд жыцця людзі схіляліся перад ім і што ён мог пры
жаданні займець для сябе любую жанчыну, настолькі вялікая была яго слава, аднак
у рэчаіснасці ў яго не было вольнага часу,
які ён мог бы прысвяціць асабістаму жыццю. Ён распавядаў мне пра гэта, імкнучыся
абвергнуць байкі пра оргіі, якія, нібыта,
арганізоўваліся ім альбо для яго. Волін ў
сваёй кнізе таксама паўтарае падобныя
байкі. У рэчаіснасці Махно быў чалавекам
бязгрэшным, дакладней будзе сказаць чыстай душы. Што да яго ўзаемаадносін з
жанчынамі, я б сказала, што ў ім спалучаліся
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нейкая сялянская прастата і ў той жа час павага да жанчыны, уласцівая расійскім рэвалюцыйным колам пачатку стагоддзя. Часам ён са шчырым шкадаваннем успамінаў
сваю першую жонку, сваю аднавяскоўку, з
якой ажаніўся адразу пасля вызвалення з
турмы ў 1917 годзе. Ад гэтага шлюбу і дзіця
было, аднак падчас нямецкай акупацыі, калі
Махно хаваўся ўдалечыні ад дома, нехта
паведаміў жонцы, што яго забілі, - і яна выйшла замуж за іншага. Дзіця памерла, і яны
больш не ўбачыліся”.
Першыя друкаваныя ўспаміны пра Махно ад Іды Мэт з’явіліся напрыканцы 30-х
гадоў ХХ стагоддзя, аднак вялікая кніга
“Успаміны пра Нестара Махно” пабачыла
свет ўжо пасля Другой сусветнай вайны.
Калі казаць пра гісторыю дзяўчыны, то
з 1925 па 1928 гады яна была сябрам “Групы
рускіх анархістаў за мяжой”, супрацоўніцай
часопісаў “Справа працы” і “Вызваленне прафсаюзаў”. Удзельнічала ў анархасіндыкалісцкім руху ў Бельгіі, Францыі,
Іспаніі, супрацоўнічала з еўрапейскай
анархічнай прэсай. Працавала ў сістэме
“анархістычнага Чорнага Крыжа”.
У 1928 годзе яна была выслана з
Францыі. Жыла ў Бельгіі і толькі ў 1936
годзе яна вярнулася ў Парыж. Працавала сакратаром прафсаюзнага аб’яднання
працоўных газавай прамысловасці.
Падчас Другой сусветнай вайны была
арыштаваная і знаходзілася пад арыштам у
Р’ёкро (дэпартамент Ар’еж).
Пасля вайны, з 1948 па 1951 гады, працавала ў прафілакторыі для габрэйскіх
дзяцей у Брунуа (пад Парыжам). У 5060-я гады ХХ стагоддзя супрацоўнічала
з часопісам “Est et Ouest”, займалася
тэхнічнымі перакладамі. У перыёдыцы
друкавала артыкулы пра Савецкі Саюз
на гістарычныя і культуралагічныя тэмы.
Доктар медыцыны Іда Мэт спрачаецца з
савецкімі навукоўцамі на тэмы аказання
медыцынскай дапамогі.
Памерла Іда Лазэрэвіч у 1973 годзе ў
Парыжы. Пахавалі яе за грошы анархістаў
Парыжа, якія згадалі яе славутае імя. На
радзіме Іды (у сучасным горадзе Смаргонь,
што на Гарадзеншчыне) яе імя забыта, і
ніводная вулачка ці завулак не нагадвае
пра яе існаванне.
Андрэй МЯЛЕШКА, г.Гродна
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МОЙ РОДНЫ КУТ:

СТАНЬКАВА
Сёння вёска Станькава знаходзіцца ў
Дзяржынскім раёне Мінскай вобласці і
з’яўляецца цэнтрам Станькаўскага сельсавета. Стаіць вёска на рацэ Рапуса. Старажытная гісторыя Станькава яшчэ не даследавана
грунтоўна. Некалькі версій пра першую згадку Станькава ў пісьмовых крыніцах пакуль
не пацверджаныя. Дадзены артыкул прысвечаны высвятленню некаторых белых плямаў
у гісторыі Станькава, найперш гэта тычыцца
старажытных часоў.
Верагодна, першым уладальнікам Станькава быў князь Юрый Сямёнавіч Гальшанскі,
жонкай якога была Улляна. Ад яе ў князя
было пяцёра сыноў: Іван, Аляксандр, Васіль,
Сямён і Юрый. Пры падзеле спадчыны Іван
атрымаў Дубровіцу (ад гэтага яго дзеці пачалі
пісацца князямі Дубровіцкімі), Аляксандр Лебедзева, Васіль - Боры, Сямён - Шэшолы,
а Юрый - Сцяпань, Раманаў і Залатыеў. Глускам і Гальшанамі ўсе браты валодалі ў роўных
долях. Адпаведна іх маці, княгіня Улляна, пры
падзеле спадчыны атрымала пажыццёвае права (да смерці) пражываць у маёнтках Станькаў,
Жыцін, Падаляны, Гарбачоў і Краева.
Так як родавыя маёнткі князёў Гальшанскіх
(Гальшаны і інш.) знаходзіліся далёка ад Станькава, можна меркаваць, што яны атрымалі
Станькава ў Мінскім павеце ў якасці надання ад вялікіх князёў літоўскіх. Гэта адбылося пасля таго, як Вітаўт ці Ягайла ажаніліся з
княгінямі Гальшанскімі.
Князі Васіль і Юрый Гальшанскія памерлі,
не пакінуўшы нашчадкаў, а Іван быў пакара-

ны смерцю ў 1481 годзе за ўдзел у змове супраць вялікага князя Казіміра. Пасля іх смерці
княгіня Улляна захапіла іх маёнткі сабе. А ўжо
пасля смерці Улляны ўсе маёнткі падзялілі яе
сыны Аляксандр і Сямён, якія малалетняга на
той час Юрыя Іванавіча Дубровіцкага і яго маці
да роўнага падзелу спадчыны не дапусцілі.
Таму Юрый Іванавіч і патрабаваў сабе спадчыну па бабцы Улляне і дзядзьках Васілю і
Юрыю, а менавіта 1/3 частку ў Сцяпані, Раманаве, Жыціне, Станькаве, Гарбачове, Краеве і
адпаведную долю ў Гальшанах.
24 лістапада 1507 года кароль Жыгімонт
пацвердзіў князю Аляксандру Гальшанскаму
падзел спадчыны з яго пляменнікам князем
Юрыем Дубровіцкім. Юрый уступіў Аляксандру часткі сваіх маёнткаў па сваёй бабцы
княгіні Улляне і дзядзьках-князях Васілю і
Юрыю, а менавіта Залатыеў, Гарбачоў, Падаляны і Раманаў. Князь Аляксандр за гэтыя часткі
ўступіў князю Юрыю свае ўдзелы ў Глуску,
Гальшанах і Шэшолах. З гэтага вынікае, што
на 1507 год Станькава было падзеленае на тры
часткі, якімі валодалі князі Аляксандр і Сямён
Гальшанскія і Юрый Дубровіцкі.
Падобную дамову князь Аляксандр
заключыў з нашчадкам свайго брата Сямёна - князем Канстанцінам Іванавічам
Астрожскім, якому за ўдзелы ў Гальшанах,
Шэшолах, Глуску, Раманаве і Станькаве, Аляксандр уступіў свой удзел у Сцяпані. 6 студзеня
1521 года сын князя Аляксандра Павел, біскуп
віленскі, пацвердзіў дамову бацькі з князем
Астрожскім, але выгандлеваў долю ў Стань-
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каве сабе. Такім чынам з 1521 года Станькава
было падзеленае на дзве часткі: адна належала Паўлу Гальшанскаму, другая - нашчадкам
князя Юрыя Дубровіцкага.
Пасля смерці Юрыя Дубровіцкага яго частка перайшла ў валоданне яго сыноў Івана
і Сямёна. У 1549 годзе Іван Дубровіцкі, які
быў у шлюбе з Лізаветай Радзівіл, памёр, не
пакінуўшы нашчадкаў. Пасля гэтага адзіным
уладальнікам Станькава застаўся князь Сямён
Дубровіцкі, апошні з роду Гальшанскіх.
Князь Сямён Юр’евіч памёр, не пакінуўшы
нашчадкаў, таму на ўсе яго ўладанні выказалі
прэтэнзію шматлікія сёстры і родзічы па сёстрах. Да разгляду справы дайшлі ў 1558 го
дзе. У ліку прэтэндэнтаў былі Астафі Валовіч,
Анікей Корсак, Мікалай і Багдан Сапегі нашчадкі па памерлай Алене з Гальшанскіх Сапегавай. Менавіта ім, акрамя іншых маёнткаў,
дасталося і Станькава.
Багдан Сапега ў 1561 годзе прадаў свае
маёнткі, якія ён атрымаў у вышэй згаданым
падзеле, у тым ліку і Станькаў, князю Мікалаю
Радзівілу Рудому. Апошні далучыў Станькава да свайго блізкага Койданаўскага староства (пазней графства). Тое ж адбылося і з
доляй Валовіча. Астафі Валовіч выстаўляў са
сваёй часткі Станькава патрэбную колькасць
вершнікаў у вопісе 1567 года, гэта значыць
валодаў усім маёнткам (доляй). У 1583 годзе
Астафі Валовіч абмяняў маёнтак Станькава
разам са сваёй доляй у маёнтку Жыцін з князем
Мікалаем Радзівілам Рудым на маёнтак апошняга - Варанцэвічы (знаходзіўся на землях
былога Друцкага княства). Аднак у 1584 годзе
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ён прадаў частку маёнтка (у крыніцы фігуруе
як Станькаў Юршынскі) Фёдару Рыгоравічу
Ваўку за 700 коп літоўскіх грошай.
У тым жа 1584 годзе Мікалай Радзівіл Руды
памёр. Наступная згадка пра Станькава ёсць
у тастаменце яго сына - князя Крыштофа
Радзівіла Пяруна. Ён склаў тастамент 4 жніўня
1599 года. Згодна з ім маёнтак Станькава
адыходзіў у валоданне яго старэйшага сына
Януша да паўналецця малодшага сына Крыштофа і падзела спадчыны паміж імі.
Імёны далейшых уладальнікаў Станькава
пакуль невядомыя, але імі несумненна былі
князі Радзівілы з біржанскай лініі. Апошнім з
мужчын біржанскай лініі быў князь Багуслаў
Радзівіл. Пасля яго смерці ўсе яго маёнткі,
у тым ліку і Станькаў, перайшлі ў валоданне
яго адзінай дачкі Людвікі-Караліны Радзівіл.
Людвіка-Караліна была замужам двойчы: першы муж - Людвік Брандэнбургскі, другі Караль-Філіп Нойбургскі. Пасля яе смерці
права на вялізную спадчыну біржанскіх
Радзівілаў (у крыніцах спадчына вядомая як
“Нойбургскія маёнткі”) выказалі прадстаўнікі
нясвіжскай лініі Радзівілаў. Яны абгрунтоўвалі
свае правы сфальсіфікаваным запісам князя
Багуслава Радзівіла ад 28 чэрвеня 1669 года аб
перадачы пасля яго смерці і смерці дачкі ўсіх
уладанняў нясвіжскім Радзівілам.
Заняць спадчынныя маёнткі Радзівілам
не ўдалося, бо супраць іх выступілі Сапегі.
30 чэрвеня 1697 года Сапегі падпісалі дамову
з Каралем-Філіпам Нойбургскім, які перадаў
ім права апекі над згаданымі маёнткамі. Вялікі
гетман ВКЛ Казімір-Ян Сапега ў некалькіх
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узброеных сутычках разбіў атрады Радзівілаў
і заняў усе маёнткі Людвікі-Караліны. Але ўжо
18 лістапада 1700 года падчас грамадзянскай
вайны Сапегі пацярпелі паразу ад канфедэратаў
і пазбавіліся гегемоніі ў ВКЛ. Новым апекуном
“Нойбургскіх маёнткаў” стаў князь КаральСтаніслаў Радзівіл. Аднак спрэчка пра права
валодання згаданымі маёнткамі працягвалася.
Толькі 8 сакавіка 1732 года Сапегі і князь МіхаілКазімір Радзівіл Рыбанька заключылі дамову,
паводле якой Сапегі адмовіліся ад сваіх правоў
на “Нойбургскія маёнткі” за 2 мільёны злотых.
Міхаіл-Антоні Сапега пазней аспрэчыў гэтую
дамову, і 22 снежня 1740 года Радзівіл Рыбанька дамовіўся з ім, выплаціўшы рэшту сумы.
Хутка, у 1743 годзе, прэтэнзію на валоданне
“Нойбургскімі маёнткамі” выказаў рэйнскі электар і пазнейшы прускі кароль Фрыдрых ІІ. Давялося Міхаілу-Казіміру Радзівілу дамаўляцца
і з ім. Рэйнскаму электару выплацілі 150 тысяч
рэйнскіх залатых, і 19 чэрвеня 1751 года ён таксама цалкам адмовіўся ад прэтэнзіі.
Наступны этап у гісторыі Станькава звязаны з родам Чапскіх. У 1766 годзе Вераніка
Радзівіл, дачка князя Міхаіла-Казіміра
Рыбанькі, ваяводы віленскага, была заручаная
з Францішкам Чапскім, ваяводам хелмінскім.
Шлюб адбыўся да 1772 года, калі маёнтак
Станькава, вылучаны з Койданаўскага графства, у якасці вена (часткі пасагу) быў перада
дзены ў валоданне Чапскіх. Напачатку Чапскія
ў Станькаве не жылі, бо здавалі маёнтак у
арэнду Дарэасу Швыйкоўскаму, скарбніку
мінскаму. У Станькава перасяліўся толькі сын
Францішка - Караль, маршалак Мінскага павета, пазней куратар школ Мінскай губерніі.
Ён быў жанаты на Фабіяне, дачцэ апошняга
мінскага кашталяна Міхаіла Абуховіча.
“Залаты час” Станькава распачаў сын Караля - Эмерык Чапскі (нарадзіўся ў 1828 годзе
ў Станькаве, памёр у 1896 годзе ў Кракаве). Ён
павялічыў зямельную латыфундыю, бо набыў
маёнткі Прусінаў-Зубрэвічы ў Машэўскага і
Негарэлае ў Абламовіча і далучыў іх да Станькава. У 1858 годзе Эмерык Чапскі фінансаваў
будаўніцтва мураванай царквы Святога
Мікалая ў Станькаве (знаходзілася насупраць
парку).
У 1874 годзе Эмерык Чапскі атрымаў тытул
графа Расійскай імперыі. Граф вельмі цікавіўся
старымі рэчамі і стаў знакамітым калекцыянерам. Найперш, гэта былі кнігі (бібліятэка
налічвала больш за 20 тысяч тамоў), нумізматыка
(манеты), сярэднявечныя малюнкі і гравюры,
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карціны знакамітых мастакоў (у калекцыі былі
Айвазоўскі, Ваньковіч і інш.). У 1861-1862 гадах
ён збудаваў у Станькаве новы мураваны двухпавярховы палац (у 1876 годзе Напалеон Орда
зрабіў яго замалёўкі) і размясціў у ім свае зборы,
заснаваўшы прыватны музей. Па сцвярджэнню
нашчадкаў Эмерыка, унутранае абсталяванне
палаца было зроблена выключна для размяшчэння калекцый графа. Асобныя пакоі палаца на
свой густ аформіла цешча Эмерыка Соф’я Меендорф, народжаная Стацкельберг.
Вакол палаца Эмерык Чапскі пасадзіў парк.
Таксама ён пабудаваў патрэбныя гаспадарчыя мураваныя будынкі. Пры палацы была
пабудаваная мураваная каталіцкая капліца, у
якой стала пражываў свой капелан, а на мясцовых могілках яшчэ адна капліца. У 1863 го
дзе ў Станькаве была адчыненая царкоўнапрыхадская школа. У 1868 годзе заснаваныя
народнае вучылішча, нядзельная школа і сельскі
шпіталь. У 1886 годзе ў Станькаве працаваў
вінакурны завод (знаходзіўся побач з вёскай на
адлегласці ¼ вярсты), двароў налічвалася да 42,
жыхароў каля 390 абодвух палоў.
З жонкай Альжбетай, народжанай баранесай
Меендорф, Эмерык Чапскі ажаніўся ў 1854 го
дзе і пакінуў сыноў: Караля і Юрыя. Незадоўга
да смерці, у 1894 годзе, Эмерык Чапскі вывез
найбольш значную частку калекцыі ў Польшчу
і заснаваў свой музей у Кракаве. З-за пагрозы
нямецкай акупацыі частка калекцыі, якая засталася, у 1914 годзе была вывезена ў Маскву і можа
захоўвацца сёння ў Дзяржаўным гістарычным
музеі (Масква).
Пасля смерці Эмерыка Чапскага яго дзеці
падзялілі бацькоўскія маёнткі. Уся спадчына
была падзеленая на дзве часткі - маёнткі Прылукі
і Станькава з належнымі да іх землямі. Уласна
Станькава (складала больш за 8700 дзесяцін)
перайшло ў валоданне Караля Чапскага. Ён быў
знакамітым чалавекам, займаў урад гарадскога
галавы (мэра) Мінска, дзе прычыніўся да шмат
якіх удасканаленняў (заснаваў піваварны завод
у Мінску, вядомы сёння як завод “Аліварыя”,
трамвай-конку (1892), электрастанцыю (1895),
тэлефонную станцыю агульнага карыстання
(1896) і інш., у т.л. садзейнічаў адкрыццю грамадскага таварыства аховы жанчын ў Мінску
(1901). Не забываў Караль і роднае Станькава,
дзе збудаваў ажно пяць млыноў. З МарыяйЛеанцінай Пуслоўскай Караль пакінуў чатырох
дзяцей: сыноў Эмерыка-Аўгуста і Войцаха, і дачок Фабіяну і Альжбету, якія і сталі апошнімі
ўладальнікамі Станькава.
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Страчаная спадчына

Палац

Бібліятэка

Сталовая

У Першую сусветную вайну ў Станькаве
месціўся штаб 4-й арміі Заходняга фронту. З 20
жніўня 1924 года Станькава - цэнтр сельсавета
Койданаўскага (з 1932 года Дзяржынскага) раёна
Мінскай вобласці БССР. У Вялікую Айчынную
вайну ў Станькаве дзейнічала патрыятычнае
падполле. У 1970 годзе ў вёсцы налічвалася 196
двароў і 908 жыхароў. Працавалі сярэдняя школа, школа-інтэрнат, дзве дашкольныя ўстановы,
кінатэатр, бібліятэка, фельчарска-акушэрскі
пункт, аптэка, аддзяленне сувязі, камбінат бытпаслуг, крамы. У 1998 годзе да Станькава была
далучана тэрыторыя блізкай вайсковай часткі,
і на 2004 год у Станькаве налічвалася 1859
жыхароў. Сёння Станькава знаходзіцца ў 9
кіламетрах ад чыгуначнай станцыі Койданава,
звязана аўташляхамі з Мінскам, Дзяржынскам
і Уздой.
З мясцовых жыхароў можам назваць некаторыя прозвішчы: Асіеўскі, Бандарэвіч,
Бараноўскі, Барысевіч, Галякевіч, Гарадзецкі,
Грыневіч, Дайнека, Долмат, Жукоўскі, Зайчык,
Залуцкі, Зуеўскі, Казей (Казееў), Коска (Каско),
Кудзелька, Марысевіч, Матусевіч, Пячкуроў,
Пескавіцкі, Платонаў, Пузан, Пякарскі, Рабышка, Рантоўскі, Рудкоўскі, Урублеўскі, Шабан (Шабанаў).
Прыкметнымі месцамі Станькава сёння з’яўляюцца: старыя каталіцкія могілкі,
сядзіба-паркавы комплекс Чапскіх (гісторыкакультурная каштоўнасць Рэспублікі Беларусь),
царква Святога Мікалая, магіла Марата Казея
(гісторыка-культурная каштоўнасць Рэспублікі
Беларусь), дом Марата Казея (устаноўленая
шыльда: “В этом доме родился и жил герой Советского Союза, юный партизан Марат Казей”),
партызанскі лагер, сядзіба Чапскіх, бібліятэка
“Скарбніца”. Прыблізна на кожнай другой хаце
ў вёсцы вісіць шыльда: “Здесь живёт ветеран
Великой Отечественной войны”. У вёсцы захавалася некалькі пабудоў XIX - пач. XX ст., у
тым ліку “Скарбец” Чапскіх (гаспадарчая пабудова памешчыка, у якой жыў эканом і ў ёй жа
знаходзілася каса маёнтка). Нядаўна каля вёскі
быў адчынены ваенна-гістарычны комплекс
“Минский укрепрайон”, у экспазіцыю якога ў
2009 годзе былі перададзеныя некаторыя экспанаты з музея Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску.
Страчанай спадчынай з’яўляецца палац Чапскіх,
які быў да фундамента зруйнаваны ў гады Другой Сусветнай вайны.
Міхаіл РЫБЧОНАК,
г.Мінск

Эльжбета і Эмерык Чапскія.
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Гiсторыя

ЗАЛЕССЕ

новая турыстычная мека
на мапе Беларусi

Перыядычна наша дзяржава пачынае клапаціцца пра турыстычныя
магчымасці краіны. То год “Гасціннасці” прыме, то распачне працу над
канцэпцыяй прыцягнення турыстаў. Але для таго, каб прыцягваць турыстаў,
трэба мець, што паказваць у нашай краіне, акрамя прыроды і аграсядзіб.
Апошнім часам пакрыху мясцовыя ўлады пачынаюць звяртаць увагу і на
архітэктурную спадчыну. Часам мы можам назіраць неахайны падыход да
рэстаўрацыйнай работы (прыклад рэстаўрацыі Лідскага замка) ці, наадварот,
канцэптуальныя і грунтоўныя перадрэстраўрацыйныя работы (прыклад
аднаўлення маёнтка Сула).
Пабываўшы ў Міры і Нясвіжы, шмат у каго ўзнікае пытанне: “А што глядзець
далей?”

Прапаноўваю вам вандроўку ў Залессе, што знаходзіцца ў дзесяці кіламетрах
ад Маладзечна. Тут завяршаецца
рэстаўрацыя палаца пачатку ХІХ стагоддзя, дзе жыў знакаміты музыкант,
выбітны беларус, ліцвін, герой свайго
часу - Міхаіл Клеафас Агінскі.
Залессе вядома ў гісторыі з ХV ст., а з
ХVIII ст. ім валодалі Агінскія. Першым
уладальнікам маёнтка з роду Агінскіх быў
Марцыян Міхал Агінскі.
Першы раз Марцыян ажаніўся з Тэрэзай Бжазтоўскай і меў пяцёра сыноў
і трох дачок. Другі раз - з Тэрэзай
Тызенгаўз і меў у шлюбе дзвюх дачок,
трэцці раз - з Крысцінай Абрамовіч,
чацвёрты раз з… На жаль, імя апошняй

Марцыян Міхал АГІНСКІ (1672–1750) дзяржаўны і ваенны дзеяч ВКЛ,
ваявода і кашталян Віцебскі.
Трымаў Барысаўскае, Трывальскае, Вярбоўскае
староствы. Удзельнік
апазіцыі ў 1720–
1730 гадах, маршалак
Генеральнай
канфедэрацыі
правінцыі
ВКЛ.
Абапіраўся
на
стасункі з расійскім
дваром.

жонкі невядома. У шлюбе Агінскаму не паўстання Тадэуша Касцюшкі. На свае
шанцавала: ён пахаваў усіх сваіх жонак, грошы абмундзіраваў батальён конных
акрамя апошняй, якая ажно на 18 гадоў егераў колькасцю 500 чалавек і двойбыла маладзейшая за мужа. Марцыян
захапляўся тэатрам, і на столькі, што на Міхал
Клеафас
прасторах ВКЛ быў вядомым тэатралам. Агінскі
(1765Нават першы спектакль у Мінску быў 1833) - вялікі пад
пастаўлены ў гонар Марцыяна Міхала скарбі літоўскі, вя
Агінскага. У Мінску Марцыян быў патро- лікі мечнік літоўскі,
нам і заснавальнікам Мінскага езуіцкага дзяржаўны
дзеяч
калегіума, які знаходзіўся на плошчы Рэчы
Паспалітай,
Свабоды. Ад комплекса, які калісьці дыпламат,
кам
займаў цэлы квартал, да нашых дзён пазітар. У 20-цігадо
захаваўся толькі касцёл Святой Дзевы вым узросце абраны
Марыі і некалькі дамоў (шмат будынкаў паслом на сейм Рэчы
было зруйнавана ў 1968 годзе). Таксама Паспалітай 1786 го
Марцыян Міхаіл фундаваў будаўніцтва ў да. Быў паслом
Віцебску касцёла іезуітаў, дзе, мяркуецца, Рэчы Паспалітай у шэрагу еўрапейскіх
і быў пахаваны.
краін. Быў асабіста знаёмы з Гайданам,
Пасля смерці Марцыяна ўладальнікам Моцартам. Напісаў знакаміты паланэз
Залесся становіцца яго малодшы сын - Та- для фартэпіяна ля мінор “Развітанне з
дэвуш Францішак Агінскі. Пры ім быў пабу- Радзімай”, хаця пры жыцці быў найбольш
даваны палац у Маладзечне, які становіцца папулярны іншы паланэз Агінскага для
рэзідэнцыяй гэтай лініі Агінскіх. У пала- фартэпіяна фа мажор “Паланэз смерці”.
цы размяшчаліся вялікі асабісты архіў, Пісаў таксама маршы, вальсы, мазуркі,
бібліятэка і мастацкая галерэя.
мэнуэты, рамансы. У 1826-1827 гадах
выдаў 4-томныя “Мемуары пра Польшчу
Францішак
Ксаверы
і палякаў з 1788 да 1815 г.”. Напісаў “Лісты
АГІНСКІ (1742–1814) пра музыку” ў 1828 годзе.
дзяржаўны і ваенны дзеяч ВКЛ, удзельнік бітвы чы спрабаваў захапіць Мінск. У гэтыя
паміж вялікакняжацкім ж часы ён напісаў “Марш паўстанцаў
і рускім войскам пры 1794 года”, які гучаў ва ўсіх сядзібах, якія
Сталовічах. У бітве падтрымалі паўстанне. За актыўны ўдзел
патрапіў у палон да у паўстанні ўся маёмасць Міхала Клеафарускіх, а за яго вызва- са была канфіскаваная, і ён быў вымушаленне ратаваў нават сам ны эміграваць у Вену.
кароль Рэчы Паспалітай
Сярод вялікага роду Агінскіх наСтаніслаў
Аўгуст працягу некалькіх стагоддзяў былі
Панятоўскі.
як прыхільнікі жорсткай пазіцыі з
Расійскай дзяржавай, так і прыхільнікі
Францішак быў бяздзетным
і ў 1802 годзе Залессе дорыць
пляменніку
Міхалу
Клеафасу
Агінскаму. Але для гэтага падарунка склаліся цікавыя падзеі ў жыцці
маладога Клеафаса.
Дваццацідзевяцігадовы Міхаіл
Клеафас быў актыўным удзельнікам
Першы палац у Залессі пабудаваў
Францішак Агінскі. Ад яго зараз можна
знайсці толькі рэшткі фундамента.
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Капліца Св. Марыі (пачатак ХІХ ст.).
лагоднай палітыкі. Прыклаўшы ўсе
свае сувязі на дзяржаўных узроўнях,
у 1802 годзе яны дамагліся вяртання
Клеафаса на Радзіму. У Гародні Агінскі
прыносіць прысягу вернасці Аляксандру І і атрымлівае дазвол пасяліцца
на Беларусі. З гэтай нагоды бяздзетны
Францішак і падараваў пляменніку свой
палац у Залессі. Паступова Клеафасу
ўлады вярнулі ўсю яго маёмасць і нават
далі пасаду таемнага дарадцы на далучаных землях Рэчы Паспалітай, а таксама прызначылі сенатарам і даручылі
весьці перамовы з Напалеонам у 18071809 гадах.
Атрымаўшы Залессе ў карыстанне,
Агінскі ў 1802 годзе побач са старым палацам пачынае будаўніцтва новага, вялікага
палаца ў класічным стылі. Першапачаткова палац меў Г-падобны выгляд, але выгляд змяніўся, калі прыбудавалася да палаца аранжэрэя.
Адначасова з палацам быў закладзены і парк Агінскага. У англійскім парку былі пракладзеныя сцежкі, якія вялі
ў розныя яго закуткі, а перад парадным
уваходам кожны год высаджваліся клумбы прыгожых кветак. У лесе знаходзіўся
звярынец, адтуль часта выпускалі пабегаць па парку аленяў ды казуль. Не маён
так, а еўрапейская ідылія - менавіта
так задумваў Залессе кампазітар, а
суайчыннікі Клеафаса называлі мясціны
“Старымі Афінамі”.

Альтанка ў парку Агінскага.

Валун па загінуўшым
сябрам паўстанцам.

Камень у гонар гувернёра
Клеафаса Агінскага.

Млын, па ўзросту такі ж стары як і палац.

Валун у гонар усіх з роду Агінскіх.

У парку і зараз можна знайсці павільёнальтанку і валуны памяці, якія не крануў
час. Адзін валун пастаўлены ў гонар першага гувернёра Агінскага, які адыграў
вялікую ролю ў станаўленні Агінскага як
асобы - француза Жоан Ролей. Другі валун - “Ценям Касцюшкі” - быў пастаўлены
ў памяць паплечнікаў Агінскага, якія разам з ім змагаліся ў 1794 годзе.
Клеафас выступаў за аднаўленне
Вялікага княства Літоўскага, і нават
быў падрыхтаваны план па аб’яднанні 8
заходніх губерняў у Вялікае герцагства
Літоўскае, але планам і марам Агінскага
не быў лёс споўніцца.
Падчас вайны 1812 года ён падтрымаў
французскія войскі і за свае грошы
сабраў уланаўскі полк. З паразай у вайне
французаў, рухнулі і мары Агінскага аб
стварэнні Вялікага герцагства Літоўскага,
што вельмі моцна падарвала яго дух. Клеафас вяртаецца ў Залессе і адыходзіць
ад актыўнай палітычнай дзейнасці. Зай
маецца музыкай і ўпарадкаваннем сваёй
маёмасці. Пачынаюцца залатыя гады для
палаца і для мястэчка Залессе.
Прыблізна ў гэты час недалёка ад палаца, каля возера, быў пабудаваны млын
з дамбай і каталіцкая капліца (зараз
капліца Св. Марыі).
У Залессі гасцююць знакамітыя на той
час мастакі, паэты, кампазітары. Клеафас
Агінскі піша сваю музыку, але бунтарскі
дух, вядома, нікуды не знікне, калі ён ёсць,
і Агінскі далучаецца да “Патрыятычнага
саюза”. У 1822 годзе пачынаюцца арышты
паплечнікаў, пагроза затрымання навісае
і над Агінскім. Тады ж ён прымае рашэнне эміграваць у Еўропу.
Будучы ў замежжы, ён даведваецца
пра паўстанне 1830-1831 гадоў, перадае
паўстанцам грошы, але непасрэднага
ўдзелу не прымае і застаецца ў Еўропе.
Памёр Клеафас Агінскі 15 кастрычніка
1833 года ў італьянскай Фларэнцыі ва
ўзросце 65 гадоў і быў пахаваны на старых каталіцкіх могілках каля касцёла
Санта Марыя Навэла, пазней пахаваны ў
пантэон Санта Крочэ.
Палац Агінскага хоць і даглядаўся
пасля яго ад’езду, але пакрыху
прыходзіў у занядбанне. Апошнім
уладальнікам Залесся быў унук Клеафаса Агінскага.
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Медыцына

СВЯТЛАНА ЧАРНЯУСКАЯ:
Акрамя медычных ведау, ты мусіш
валодаць майстэрствам артыста:
і дзіця цябе павінна прыняць, і бацькі
У 1920 годзе, калі Залессе апынулася на тэрыторыі
Польшчы, тут быў арга
нізаваны прыватны пансіён.
З 1939 года дзейнічаў савецкі
санаторый. У гады Другой сусветнай вайны немцы размясцілі штаб арміі.
У 1950-я ў будынку быў размешчаны дом састарэлых.
У 1970-я палац перададзены
“Смаргоньселікатбетону”, у
1990-я - літаратурнаму музею, у 2000-я - філіялу музея
гісторыі і музычнай культуры. У 2011 годзе пачалася доўгачаканая грунтоўная
рэстаўрацыя палаца, якая
мусіць канчаткова закончыцца да верасня 2015 года, калі мы
будзем адзначаць 250-годдзе
Міхала Клеафаса Агінскага.
Ужо ў нашыя часы каля палаца скульптар з Ліды Рычард Груша ўсталяваў валун
“Памяці роду Агінскіх”.
Марына АЗАРОНАК,
г.Мінск

Святлана ЧАРНЯЎ
СКАЯ мае 45 гадоў педыятрычнага стажу, з
іх 42 гады працуе ў 10-й
дзіцячай паліклініцы
г.Мінска. На сёння і
педыятар, і рэнтгенолаг, і лекар УГД. Сябра
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі
(Грамады).

- Святлана Сяргееўна, раскажыце, калі ласка, пра сябе.
- Нарадзілася ў канцы першай паловы мінулага стагоддзя
ў Мінску. Бацька пасля вайны быў парторгам медінстытута,
маці - настаўніца. Закончыла школу № 2. У 18 гадоў засталася з 15-цігадовым братам без бацькоў, якіх забралі хваробы. Паступіла ў медінстытут, на 5 курсе пабралася шлюбам з
Міхасём Чарняўскім і пражыла з ім 45 гадоў. Выгадавалі дваіх
дзяцей. Дачка зараз рэдактар аддзела ў часопісе “Мастацтва”,
сын - археолаг, сядзіць за бацькавым сталом у Інстытуце
гісторыі. Маю трох цудоўных унукаў.
- Сямейны лекар або “земскі лекар”, як у Расіі, – ці магчыма такая практыка ў Беларусі?
- У нас некалькі гадоў абмяркоўваецца пытанне пра
лекараў агульнай практыкі. Думалі адкрыць факультэт у
медыцынскім універсітэце. Пэўна, пытанне будзе вырашана,
але педыятрыя застанецца самастойнай (асобна). Як казаў
Кузьма Пруткоў, “нельзя объять необъятное”. Педыятар можа
лячыць дарослага, а тэрапеўт дзіця - не. Тут ўсё іначай. Дзіця
не з’яўляецца паменшанай копіяй дарослага, яно - зусім іншая
сістэма, іншы падыход, іншыя лекі з разлікам на кілаграм вагі,
іншыя хваробы. Калі я пачынала працаваць 45 гадоў назад, на
ўсю паліклініку было адно дзіця з бранхіяльнай астмай, а сёння іх дзесяткі, “дзякуючы” нашай экалогіі.
- Платныя паслугі ў дзяржаўных паліклініках або платныя медцэнтры - гэта выйсце з нашых праблем? Ці магчыма страхавая медыцына ў Беларусі?
- Чым больш формаў арганізацыі медыцынскай
дапамогі, тым лепш. Страхавая медыцына - гэта, верагодна, лепшае, што можа быць. І ўжо шмат гадоў існуе ў нас у
буйных кампаніях і арганізацыях, дзе ёсць жаданне і магчымасць клапаціцца пра здароўе сваіх супрацоўнікаў. У Мінску
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ёсць платныя
медцэнтры,
якія карыстаюцца папулярнасцю:
“Ладэ”, “Нардзін”, “Экамедсервіс” і інш. Там
працуюць лекары толькі першай і вышэйшай
катэгорыі, цудоўнае абсталяванне. Платныя
паслугі ў паліклініцы таксама цудоўна. Напрыклад, мая калега авалодала методыкай УГД
тазасцёгнавых суставаў у дзетак да года, а ў
іншых паліклініках гэтага не робяць, таму яна
глядзіць дзетак з другіх паліклінік платна. Ну,
і самае галоўнае - паліклінікі. Абслугоўванне
бясплатнае, нагрузкі вар’яцкія. Але трэба сказаць, што абсталяванне практычна ва ўсіх
паліклініках зараз добрае, многа дактароў
першай і другой катэгорыі. І галоўнае, што ўсе
стараюцца дапамагчы пацыентам.
- Як выглядае медыцынскае абслугоўванне
ў Беларусі ў параўнанні з больш развітымі
краінамі?
- У нас усё ёсць, усё працуе. Адзін з
галоўных паказчыкаў у краінах - паказчык
смяротнасці немаўлят. І Беларусь на чацвёртым
месцы ў свеце - гэта вельмі добры вынік. За
савецкім часам мы былі ці на 11-м, ці на 13-м,
калі не памыляюся, месцы. Ну, а тое, што намі
заўжды незадаволеныя, што зробіш: чалавек
грашыць, п’е, паліць, есць усё запар. За ім цягнецца “хвост” грахоў яго роду, а ён прыйшоў на
прыём - зрабі яго здаровенькім за адзін сеанс.
У нас слаба развітая культура здароўя, людзі
мала адукаваныя ў гэтым, не ведаюць, чым
самі сабе могуць дапамагчы без лекара. Уся іх
інфармацыя - з тэлевізара і ад суседкі. Узяць
тыя ж анціфлю і тэрафлю. У Еўропе яны прадаюцца ў кожным кіёску. І ў інструкцыі напісана:
піце тры дні, а калі не стане лепш, толькі тады
ідзіце да лекара. А ў нас на кожны чых бягуць у
паліклініку. Нават дзеці мне кажуць: “Я сёння
на ўроку кашляў, дайце мне даведку”.
- Медыцына – сфера паслуг або...
- Не, не сфера паслуг. Але з-за таго, што
да яе ставяцца як да сферы паслуг, сітуацыя
з кадрамі ўсё горш і горш. Толькі ў Мінску
не хапае 600 лекараў і 2500 медсёстраў. Ма-
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ладыя дактары не вытрымліваюць нагрузкі
і стаўлення да іх як да абслугоўваючага персаналу і сыходзяць. Добра, калі сыходзяць у
платны медцэнтр, а не наогул з медыцыны.
У некаторых паліклініках толькі палова штатнага складу. У маёй калегі
з групы ў 12 чалавек ні адзін
не застаўся ў медыцыне праз
дзесяць гадоў пасля заканчэння ВНУ. Знаёмаму хірургу
ў лякарні прапанавалі самому мыць пасля аперацыі
аперацыйную,
бо
фізічна няма санітарак
для гэтай работы.
- Мамы скардзяцца, што дзіця на тры
дні схадзіла ў дзіцячы садок, падхапіла
ВРВІ і пасля два тыдні дома. Што
рабіць: прафілактыка, загартоўванне,
фізкультура? Ці лепш бабуля пасядзіць
дома з дзіцём?
- Калісьці дэкрэтны адпачынак быў два месяцы. Я з дачкой 45 гадоў таму была ў дэкрэце
шэсць месяцаў, а з сынам, 38 гадоў назад, ужо год. Зараз дэкрэт тры гады менавіта таму,
што дзіця ўжо амаль вялікае і павінна менш
хварэць. Аднак у дзіцячым калектыве яго чакае каля 300 вірусаў, мікробаў, бактэрый, якія
выклікаюць ВРВІ - вострыя расператорныя
вірусныя інфекцыі, гэта значыць інфекцыі, якія
“заходзяць” у арганізм праз верхнія дыхальныя шляхі. І ніводнае з гэтых захворванняў не
стварае імунітэту супраць другога “агрэсара”, а
значыць, што пры найгоршым варыянце дзіця
можа перахварэць усімі 300 хваробамі. Што
рабіць? Зразумела, загартоўваць. Добры варыянт - бабуля. Але ў наш час без сацыялізацыі
ніяк. Таму найлепшы варыянт - маленькія
калектывы, групы па 5-6 чалавек. У ідэальным
варыянце тое, што могуць сабе дазволіць багатыя мінчане: у катэджы, за горадам, у лесе,
з добрым харчаваннем, танцамі, мовамі і інш.
Каштуе гэта, зразумела, вельмі дорага. А за два
тыдні дзіця цалкам не выздараўлівае, калі ў яго
сапраўдная хвароба.
Ёсць цудоўны ўкраінскі доктар Яўген
Камароўскі. Чытайце яго кнігі, глядзіце ў
інтэрнэце: ён вучыць, як змагацца з хваробамі.
Напрыклад , “Кніга ад кашлю”, “Кніга ад насмарку” і шмат іншых. Ён распавядае пра простыя рэчы, якія адыгрываюць вялікую ролю:
напрыклад, пра звільгатняльнік у кватэры,
які звільгатняе слізістую носа і рота і замінае
мікробам.

- Існуе думка, што лекары выпісваюць
дарагія лекі і тым самым падтрымліваюць
фармацэўтычныя кампаніі і маюць пэўны
працэнт ад гэтага. Ці праўда гэта?
- Асабіста я вельмі ўдзячная інфарматарам,
якія прыходзяць і распавядаюць пра новыя
лекі. Ёсць шмат фармацэўтычных фірм, якія
ўвесь час выпускаюць тысячы новых лекаў за ўсімі не паспяваеш сачыць. Прадстаўнік
фірмы растлумачыць, што канкрэтна ёсць
для тваёй спецыяльнасці. Табе спадалабася - выпісвай, не - не выпісвай. Ні пра якія
адсоткі ад прыбытку ці ўзнагароджанні размова не вядзецца. Бывае, што пакідаюць асадку з лагатыпам лекаў ці фірмы або блок для
нататкаў, таксама з лагатыпам. Наступным
разам пытаюцца, ці выпісвалі, як працуе, ці
падабаецца нам.
- Як вы пачыналі працу? Ці было страшна:
маладая, няма досведу... Адразу ў бой?
- Вох, было страшна! Насіла з сабой
даведнік педыятара, на лесвічных пралётах
пасля візітаў хуценька чытала: памылілася ці
не, ці ўсё назначыла. Мой першы ўчастак перакрыжаванне вуліц Данілы Сердзіча і
Матусевіча, а таксама вуліца Жудро, якая
тады яшчэ будавалася, новыя дамы былі
мае. У рэгістратуры смяяліся: “Усё на “Ж”
давай Чарняўскай!”. Было па 30-40 візітаў,
а добраўпарадкавання ніякага: гліна, бруд,

транспарту яшчэ няма. Падчас аднаго з візітаў
мінак дапамог выцягнуць з глінянай “пасткі”
бот - вось такія былі ўмовы. Страшныя
ўспаміны: зіма, вечар, цёмна. У мяне апошні
візіт. У доме адна кватэра заселеная, і адно акно
гарыць. І мне туды. Да дома метраў 150, снегу
да пояса, сцежкі няма, цёмна, ніякага святла.
Ледзь дабралася па цаліку. Насварыліся, што
позна прыйшла. Сяджу на канапе, дзіця слухаю, а снег на калготах і спадніцы тае, вада ў
боты цячэ... Была камунікабельная, вясёлая,
вельмі любіла працу, дзяцей. З адпачынку
рвалася хутчэй на работу. Пэўна, працавала
б і задарма. З бацькамі дзяцей за ўсе гады не
было ніякіх канфліктаў. Усялякае бывала, але
ўдавалася разруліць сітуацыю, бо акрамя медычных ведаў, ты мусіш валодаць майстэрствам артыста: і дзіця цябе павінна прыняць,
і бацькі. І калі дзеці - гэта дзеці, то бацькі
розныя. Ты заходзіш у кватэру і да галоўнага
пракурора раёна, а потым да рабочых з завода, а далей увогуле не зразумела да каго: усе ў
татуіроўках і дыхаць няма чым. І ў харомах пабываеш, і ў прытоне.
- Чым вы ганарыцеся ў сваім жыцці?
- Тым, што я педыятар, што ўсё жыццё
лячу дзяцей.
Са Святланай ЧАРНЯЎСКАЙ
гутарыла Жанна СЕМЯНТОВІЧ
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Падарожжа

Гістарычны цэнтр у Кішынёве ўвогуле
адсутнічае. Пераважная большасць усіх
будынкаў - гэта новабуды, дамы, якія
былі пабудаваныя ў часы Савецкага саюза.

Малдаўская статыстыка

МАЛДАУСКІЯ
НАТАТКІ
Адразу вырашыў для сябе, што
ў размовах з малдаванамі буду
карэктна называць іх краіну
Малдовай, а не Малдавіяй, бо
ведаю, чаго каштуе пачуць ад
замежніка правільную назву
сваёй краіны Беларусь замест
савецкай назвы “Белоруссия”.

Першае ўражанне

Прызямляючыся ў кішынёўскім аэрапорце, колы самалёта адразу адчулі
ўзлётна-пасадачную паласу не самай лепшай якасці. Склалася ўражанне, што чакаць роўных дарог у гэтай краіне не давядзецца. Гэта падцвердзіў і маршрут на
мікрааўтобусе, які пралягаў праз цэнтр
сталіцы да гатэля “LeoGrand”.
Тутэйшы кантраст выгляду вуліц,
у параўнанні з добраўпарадкаванымі
беларускімі гарадамі, уразіў: знайсці
ходнікі добрай якасці, пакладзеную
плітку і добры асфальт было вельмі складана, амаль немагчыма. Тым часам на
вуліцах Кішынёва раз’язджалі звычайныя для беларусаў еўрапейскія, японскія
і карэйскія аўтамабілі, ды і сярэдні ўзрост
малдаўскага аўтапарка быў падобны да
беларускага.

Малдаванам дазваляецца набываць
падтрыманыя аўтамабілі ўзростам не
больш за 10 гадоў. Яшчэ не так даўно закон
дазваляў прыганяць аўтамабілі ўзростам
да 7 год. Гэта і паўплывала на тое, што
сярэдні ўзрост аўтапарка ў Малдове не саступае беларускаму. Разам з тым падатак на
ўвезены аўтамабіль абыходзіцца ў сярэднім
у 10 разоў танней, чым плацяць беларусы
пасля ўваходу нашай краіны ў гэтак званы
Мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстана. За
некалькі дзён майго знаходжання ў Малдове аўтамабілі савецкай вытворчасці я
сустрэў усяго некалькі разоў.
Ні ў адной з іншых краін, дзе мне
даводзілася пабываць, мне не адчувалася
так лёгка ў фінансавым плане, бо кошты,
у параўнанні з еўрапейскімі і беларускімі,
выглядалі, мякка кажучы, смешнымі.
Напрыклад смачна паабедаць у піцэрыі
можна ўсяго за 5 долараў. Прыкладна за
такі ж кошт можна набыць і бутэльку
арыгінальнага малдаўскага віна.

У Малдове засталося амаль 3,5 мільёны
чалавек. Каля мільёна з’ехалі на працу ў
Еўропу і сваімі грашовымі пераводамі
напаўняюць бюджэт краіны амаль на 25%,
што з’яўляецца адным з самых высокіх
паказчыкаў у свеце. Напрыклад у Грузіі
грашовыя пераводы сем’ям складаюць
10% ад бюджэту, у Беларусі - каля 5%.
Сярэдні заробак у краіне знаходзіцца
на ўзроўні 250 долараў. Так дэпутат парламента зарабляе ўсяго 400 долараў.
Зняць аднапакаёвую кватэру ў Кішынёве
будзе каштаваць 80 долараў, а пабудаваць
метр квадратны новага жылля ў цэнтры
сталіцы абыдзецца ў сярэднім у 500 еўра.
Паездка на таксоўцы на адлегласць да
трох кіламетраў складае ўсяго 2 долары.
Кішынёў так і не дацягнуў да горадамільённіка. У савецкія часы ён наблізіўся
да гэтага паказчыка, аднак з распадам
Савецкага саюза колькасць жыхароў
скарацілася да 700 тысяч чалавек. Тым
не менш паездка праз цэнтр малдаўскай
сталіцы ў гадзіны пік выклікае пэўныя
складанасці.
Некалі ішла гутарка пра тое, каб пабудаваць метро, аднак гэта аказалася немагчыма з той прычыны, што горад зрыты
шматлікімі шахтамі, дзе дабываўся вапняк, ці, як мясцовыя жыхары называюць
яго па-руску, ракушнік. Шахты па сваёй
працягласці маглі кінуць выклік запланаванаму метро.
Афіцыйнай мовай у Малдове лічыцца
румынская, хоць яе часам і называюць
малдаўскай. Па сваім жа змесце яна нічым
не адрозніваецца ад румынскай. Акрамя таго, ва ўжытку ў краіне руская мова
і гагаўзская. Гагаўзія - гэта аўтаномная
частка на поўдні Малдовы, населеная
гагаўзамі, цюркскамоўнымі нашчадкамі
Асманскай імперыі, якія па сваім
веравызнанні з’яўляюцца праваслаўнымі.
Ужыванне рускай мовы ў Малдове
з кожным годам скарачаецца. Моладзь
фактычна не разумее рускай мовы і яе
носьбітамі застаюцца прадстаўнікі старэйшага пакалення, сярод якіх шмат пры-

Малдова
Афіцыйная назва — Рэспубліка
Малдова.
Мяжуе з Украінай і Румыніяй.
Сталіца: Кішанёў
Тэлефонны код: +373
Валюта: Малдаўскі лей
Насельніцтва: 3,558 мільён (2014 г.)
Тэрыторыя: 33 846 км².
Прэзідэнт: Нікалае Цімофці
Цікавыя месцы: Кішынёў, Кагул,
Архей, Сарокі, Бельцы.
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езджых, якія за ўвесь час свайго пражывання ў краіне так і не вывучылі ніводнага
румынскага слова.
Па сваёй рэлігійнасці малдаване
праваслаўныя і належаць да Маскоўскага
Патрыярхату, аднак, у параўнанні з
беларусамі, маюць большую аўтаномію
ў прыняцці рашэнняў. Тым часам 10%
грамадзян наведваюць прыходы Румынскай Праваслаўнай Царквы. У краіне працуе ўсяго некалькі касцёлаў, адзін з якіх
знаходзіцца ў Кішынёве.
Калі казаць пра моўнае атачэнне
сталіцы, то з маіх заўваг можна зрабіць
выснову, што яно ў суадносінах складае
60% на 40%, дзе дамінуе румынская мова.
Ёсць у краіне і цыгане. Іх цэнтрам
з’яўляецца 40-тысячны горад на поўначы
краіны, які называецца Сарока. Сустрэць
цыган у вялікай колькасці ў Кішынёве не
атрымалася, што развеяла адзін з маіх
міфаў.

Малдова і Прыднястроўе

Пэўны боль падчас размоваў з
малдаванамі адчуваецца, калі гутарка заходзіць пра Прыднястроўе. Гэта
ўсходняя частка краіны, раздзеленая Днястром, якая ў 90-я гады мінулага стагоддзя абвясціла сваю незалежнасць і кантралюецца непрызнаным кіраўніцтвам
пры падтрымцы Масквы.
Пяцьсот тысяч грамадзян фактычна знаходзяцца на ўтрыманні Расіі, бо
яна са сваёй кішэні выплачвае ім пенсіі,
а таксама пастаўляе танны газ, за які
мясцовыя сепаратысты ў прынцыпе і не
плацяць, бо няма чым і з чаго. Узамен
гэтага на тэрыторыі самаабвешчанай
рэспублікі знаходзіцца даволі істотная
групоўка расійскіх войск, якая па розных
падліках складае ад 10 да 20 тысяч чалавек. Гэты клін паміж Малдовай і Украінай
з’яўляецца козырам у знешняй палітыцы
Масквы. Не сакрэт, што напачатку вайны
паміж Расіяй і Украінай, калі ўзброены
канфлікт успыхнуў у Данецкай і Луганскай абласцях, у Пуціна быў стратэгічны
план далучыць Прыднястроўе і поўдзень
Украіны да гэтак званай Новаросіі, дзе
павінна была з’явіцца новая марыянетачная дзяржава пад кантролем Масквы. Як бачым, план пакуль застаўся

нерэалізаваным, і я спадзяюся, што ён не
рэалізуецца ніколі.
Пасля таго як Малдова падпісала асацыяванае сяброўства з Еўрасаюзам, для
жыхароў гэтай краіны былі адмененыя
шэнгенскія візы. Вось тут жыхары непрызнанага Прыднястроўя адразу ацанілі
перавагу свабоднага перамяшчэння ў
краінах шэнгенскай дамовы і масава
кінуліся за мяжу. Хаця для найбольш
актыўнай часткі насельніцтва Малдовы і
дагэтуль не было складанасці з выездам у
ЕС: амаль 25% грамадзян краіны маюць
румынскія пашпарты. У краіне практыкуецца двайное грамадзянства.
Культурныя сувязі Малдовы і Румыніі
нельга недаацэньваць. Некалі трывіят
з Валахіяй, Малдовай і Трансільваніяй
складаў частку гэтак званай Вялікай
Румыніі. У звычайных размовах малдаване час ад часу згадваюць пра гэтыя
гістарычныя часы. У грамадстве існуе
вялікі працэнт тых, хто хоча аб’яднання
з Румыніяй. Людзі бачаць у гэтым
гістарычную падзею і параўноўваюць
гэта з аб’яднаннем Заходняй і Усходняй
Беларусі, Заходняй і Усходняй Украіны,
Заходняй і Усходняй Германіі.
Увогуле настрой палітыкаў можна
падзяліць на агульны праеўрапейскі,
прарумынскі і прарасійскі. У гэтым кан-

тэксце вельмі складана выстаяць Малдове як цалкам незалежнай краіне.
Разам з тым, нягледзячы на пастаянны ўплыў Расіі і гэтак званага рускага
свету, малдаване выбіраюць еўрапейскія
каштоўнасці. Пра гэта сведчыць хаця б
тое, што ў парламенце Малдовы кіруючая
кааліцыя складаецца з Дэмакратычнай партыі Малдовы, Ліберальнай пар
тыі і Ліберальна-дэмакратычнай пар
тыі, якія з’яўляюцца правадырамі
еўра
пейскіх каштоўнасцей. На апошніх
выбарах праеўрапейскія сілы атрымалі
55% падтрымкі галасоў выбаршчыкаў і
замацавалі свае пазіцыі.
Толькі з абрання малдаванамі дэмакратычнага парламента ў краіне пачаліся
больш-менш заўважныя зрухі, якія
знайшлі сваё ўвасабленне ў новых законах і рэформах. Спадзяюся, што Малдова, дзякуючы культурнаму еўрапейскаму
і дэмакратычнаму выбару, здолее на
заўжды развітацца са сваім мінулым і ў
бліжэйшы час стаць на нармальныя рэйкі
свайго развіцця. Вось тады паўстане і выбар перад Прыднястроўем: быць разам з
Малдовай ці заставацца апошнім аскалёпкам савецкага мінулага, больш лагодным падабенствам Паўночнай Карэі.
Ігар БАРЫСАЎ,
намеснік старшыні БСДП, г.Магілёў
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Закон

ЗАКОН НАБРОСИЛСЯ,
КАК МАНЬЯК ИЗ-ЗА УГЛА

Приватизация жилья в Беларуси вызывает множество вопросов.
В 2014 году перед многими людьми
встал вопрос приватизации жилья - тех
самых квартир, в которых проживали несколько поколений семей.
У людей, которых коснулся этот вопрос (а неприватизированное жильё составляет приблизительно 30% жилого
фонда), есть очень много вопросов к правительству и парламенту, ответы на которые хотелось бы услышать публично по
телевидению и радио.
Ведь до сих пор мы слышали информацию всё больше о строительстве арендного жилья, но почти не говорилось о том,
что и наши квартиры будут переходить в
этот фонд, если мы их не приватизируем
в срочном порядке. А если быть точнее:
мы их должны выкупить у государства
за довольно большие деньги. Вот откуда, спрашивается, взялись такие цены за
приватизацию (где-то 200 млн. рублей за
«двушку», построенную в I-ой половине
80-х годов ХХ века), кто их определяет?
И почему мы об этом процессе узнаём из
Интернета и каких-то слухов? Ведь такой
важный вопрос для беларуской семьи,
как дом и жильё, необходимо обсуждать
широко и массово в СМИ. Как так получилось, что этот закон набросился на

нас, как маньяк из-за угла, и потребовал
отдать кругленькую сумму (пусть даже в
рассрочку), которая, кстати, выросла как
на дрожжах буквально за каких-то полтора года, пока мы спали спокойно и ни о
чём не подозревали.
Очень многим жильё перешло по наследству от родителей, которые работали
на заводах, фабриках и стройке, имеют
стаж по 35-40 лет, но зарплата у них была
мизерной, а государство рассчитывалось
в основном социальными льготами, и, в
первую очередь, жильём. Это, по большому счёту, всё, что нам досталось от наших
родителей в наследство. И это жильё сейчас мы в обязательном порядке должны
выкупить у государства?! Почему? Потому что такого жилья нет в Европе? А с
каких это пор правительство и Александр
Лукашенко равняется на Европу? Ведь
Александр Григорьевич ранее позиционировал свою политику, своё правление
как форму развития страны, удобную для
её народа и отличную от форм правления
как на Западе, так и на Востоке. Так почему с приватизацией жилья получилось
наоборот? Где здесь наш народный интерес и что здесь для блага народа?
Беларусы уже привыкли жить в «социально-ориентированном государстве»:
всё государственное и всё народное. А

теперь мы резко меняем курс? Так почему об этом нельзя предупредить заранее?
Ведь в этот самый неприватизированный
жилой фонд попадают и те квартиры, которые государство выдавало семьям, чьи
дома в частном секторе шли под снос. И
ещё недавно это жилье приватизировалось бесплатно. Сейчас же надо вносить
немалую сумму. За что - непонятно многим.
Некоторые представители «высших
слоёв общества» преподносят этот вопрос следующим образом: неприватизированное жильё осталось только у
неблагополучных семей, алкоголиков и
тому подобных. На самом деле есть много
других примеров. Большая семья получила трёхкомнатную квартиру взамен частной собственности - дома, который шёл
под снос. Не приватизировали квартиру по банальной причине: семья выросла, и люди рассчитывали на расширение
жилплощади. Таким образом, в трёхкомнатной квартире оказалось прописано
9 человек. Однако на сегодняшний день
многие разъехались (молодёжь снимает
квартиры, другие уехали в Россию на заработки). И на данный момент проблема
не только в деньгах (хотя деньги немалые!), а и в том, что необходимо в срочном
порядке собрать людей, прописанных в

квартире, для оформления документов
на приватизацию жилья. А цена на жильё
растёт с каждым днём. Что делать?
Другой пример. В квартире проживают три человека: родители-пенсионеры и
сын-инвалид. Старший сын выписался,
так как женился и построил своё жилье.
За какие деньги пенсионеры и инвалид
смогут приватизировать жильё, если первоначальный взнос - 22 млн. беларуских
рублей, а пенсий едва хватает на то, чтобы
заплатить коммунальные платежи и купить лекарства. Конечно, можно использовать сложную схему, как предлагают
юристы. Старший сын может прописаться в этой квартире и выкупить её. Но и
для его бюджета это довольно приличные
расходы.
Кстати, в России также проходит приватизация жилья. Но её продлили на два
года и совершенно на других условиях
(практически бесплатно). Люди должны
внести символическую сумму по сравнению с теми деньгами, которые придётся
заплатить беларусам.
Возникает естественный вопрос, по
какому тарифу рассчитывают цены на
наше жильё, и какие экономисты определяют эту стоимость?
Татьяна КОРОЛЬ,
юрист, г.Минск
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ПА ЖЫЦЦІ
´
УСЁ РАБЛЮ САМА
Неяк ціхамірнай раніцай, яшчэ пры савецкай уладзе, муж мне гаварыў: “Ты можаш быць зусім без балды ў галаве, таму
што ў цябе ёсць фюрар. Гэта па-нямецку
азначае “кіраўнік”. Гэта значыць для мяне
ў яго асобе. Муж вучыцца ў аспірантуры,
займаецца навукай, вечарамі добраахвотна ходзіць у народную дружыну, а ўся
чорная праца па дому застаецца мне. Калі
я з чымсьці не спраўляюся, то я “дрэнная
гаспадыня”. Самастойна патраціць больш
пяцёркі было не пажадана. І вось мы ідзём
разам купляць нейкія прадукты ці талеркі.
А я сабе думаю...
У школе адзін паважаны настаўнік фізікі
прывучыў нас рашаць задачы павышанай
складанасці. Гэта было надзвычай цікава
і надавала ўпэўненасці ў сабе. Я закончыла аршанскую школу з сярэбраным медалём, электратэхнічны інстытут у СанктПецярбурзе. Працуючы інжынерамі ў
адной установе, мы з мужам зараблялі
амаль аднолькава.

Дык з якой галоўнай для жанчыны задачай я павінна справіцца, акрамя кар’еры?
Ад нас залежыць працяг чалавечага жыцця. Менавіта жанчына шукае, выбірае
шлях у будучыню. Я адчувала сябе такой
шчаслівай, нарадзіўшы сына. Сапраўды
была прыгожай, поўнай веры, надзеі і
любові. Мой выбраннік даў дзіцяці імя і
прозвішча, але не клапаціўся пра выхаванне. Не было нават і матэрыяльнай дапамогі.
Цяпер усё сама ды сама... Многія
жанчыны, якія апынуліся ў падобным
становішчы, мяне зразумеюць. Чамусьці
законы ў нашай дзяржаве не ўлічваюць
неабходнасць сацыяльнай падтрымкі сямей, у якіх бацькі ўхіляюцца ад выплаты
аліментаў. Немагчыма гэтую праблему
вырашыць праз турму. А вось у Палаце
прадстаўнікоў можна было б падумаць,
калі б там працавала значная частка
жанчын-дэпутатаў.
Неяк адна заслаўчанка ва ўзросце за 40
мне скардзілася:

- На заводзе ў нас скарачэнне кадраў.
Калі і мяне звольняць, то за што буду жыць?
Нічога не ведаю, акрамя свайго станка. А
муж на тым жа заводзе “прастойвае”.
- А вы падумайце, што яшчэ можаце
зрабіць, - прапаноўваю жанчыне.
На што яна сумна адказвае:
- Сама вяжу, абслугоўваю сям’ю, працую ўлетку на агародзе.
Мы сталі з ёй абмяркоўваць магчымыя
дзеянні: звязаць рэч на заказ, прапанаваць
іншым бытавыя паслугі, паступіць на курсы
і набыць іншую, запатрабаваную на рынку
працы спецыяльнасць, напісаць бізнес-план
і стаць прадпрымальнікам. Жанчыне зручна
было б працаваць непадалёку, па асабістым
графіку, на палову стаўкі, у хатніх умовах. Але хто ж пра гэта думае, клапоціцца?
Людзі ж не робаты. Вельмі цяжка жанчыне
з дзецьмі ўладкавацца на прадпрыемства,
дзе існуюць даволі жорсткія ўмовы і не
ўлічваюць чалавечы (жаночы) фактар. Праверана на асабістым вопыце.
Аднойчы я ўзяла белы ліст паперы,
апісала свае разважанні і даслала ў часопіс
“Беларусь”. Надрукавалі і заплацілі ганарар. Усё ж такі інфармацыя каштуе грошай! Далей - больш.
Свет вялікі, і месца ў ім ёсць для кожнага
чалавека і народа. На шчасце, беларусы маюць сваю дзяржаву. Як маці, мяне турбавала на той час праблема дзіцячага садка. Усе
пяць дашкольных устаноў у нашым мястэчку былі рускамоўнымі, дарэчы, як і школы.
Асабіста мне давялося даказваць у аддзеле
адукацыі, што беларусы жадаюць вучыць і
выхоўваць сваіх дзяцей на матчынай мове.
Сын базавую школу закончыў па-беларуску,
а потым рускамоўную гімназію. Нацыянальных універсітэтаў з беларускамоўным
навучаннем у нас няма. Зразумела, што
паступаць у ВНУ майму сыну было цяжэй, чым іншым выпускнікам. У выніку
яму прапанавалі толькі платнае навучанне,
на якое мы не пагадзіліся. У мяне пенсія
невялікая, сярэдняя па рэспубліцы, а сям’ю
неабходна ўтрымліваць прыстойна. Зноў
жа ёсць над чым падумаць, як жыць лепш у
сталым узросце.
Ініцыятыўныя людзі дзейнічаюць грамадой. Заўсёды трэба шукаць аднадумцаў і
паплечнікаў, бо разам ісці лягчэй.
Розныя грамадскія аб’яднанні назапасілі
багаты вопыт узаемнай дапамогі. Нам уда-

лося павысіць кваліфікацыю групы жанчын у прадпрымальніцтве, рэкламнай
дзейнасці, арганізацыі сувязяў з грамадскасцю, навучыцца працы з камп’ютарам.
Крок за крокам рухаемся да поспеху.
У коле нашых інтарэсаў і захапленняў турызм, блізкія і далёкія вандроўкі, экалогія,
адукацыя і аздараўленне. Здольнасці і
карпатлівая праца жанчын патрэбныя ў
сельскім турызме, прадпрымальніцтве,
куды неабходна ўкладваць інвестыцыі.
А хто сёння размяркоўвае рэсурсы? Там,
дзе прымаюцца важныя для грамадства
рашэнні, рашаючых галасоў жанчын недастаткова. Гэта скрытая дыскрымінацыя.
Нас падманваюць, калі сцвярджаюць, што
сіла жанчыны ў яе слабасці. Гэта было
даўно і няпраўда. Ды жанчына жыве на
дзесятак гадоў больш, чым яе аднагодкімужчыны. Ці даспадобы нам такая “статыстыка”?
У рэальным жыцці важна, кім жанчына з’яўляецца, да чаго імкнецца, якія
мае магчымасці. Упэўненая, што падстава для аптымізму знойдзецца і сёння для
актыўнай і самадастатковай асобы.
Тацяна ТРУБАЧ,
г.Заслаўе
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СОБАКА ЕСТЬ – ЗАКОНА НЕТ
или
зачем платить за площадку,
которой не существует?

Меня всегда удивляла разница между
нашей страной и западными странами.
Вроде, относительно близко расположены, а как разнимся менталитетом. Хотелось бы обратить ваше внимание на отношение к животным.
Во-первых, в западных странах существует закон о животных, во-вторых, он
строго исполняется. Безнадзорных животных на улицах городов очень мало,
есть замечательные приюты для животных, есть отличные площадки для выгула, а владельцы собак убирают за своими
питомцами.
Впрочем, это неудивительно, если
учесть, что перед тем как взять животное,
человек должен пройти специальное обучение. И это только малая часть того, что
у них есть. Так же всё больше и больше
становится волонтёров, помогающих животным в приютах. Они смотрят за животными, выводят их на прогулку, убирают вольеры. С недавнего времени начала
входить в моду помощь приютам от молодожёнов. То есть молодые на свадьбу
вместе с приглашениями для гостей высказывают просьбу не дарить цветы, а эту
сумму потратить на корм для животных
из приюта. Потом, после бракосочетания,
они едут в приют и отдают эту еду. Считается, что если семейная жизнь начинается

с добрых дел и помощи слабым, то и сама
молодая семья будет окружена аурой доброжелательности и удачи. Вот такая интересная молодая традиция.
Таким образом, становится всё больше
не чёрствых душой людей. К счастью, и
для нашей страны не чужды сострадание,
доброта и помощь тем, кто слабее: старикам, детям и животным.
Всё чаще мы слышим о зоозащитных
группах. Они помогают беспризорному животному обрести своего хозяина.
Многих спасают, вылечивают, обрабатывают от паразитов, стерилизуют в обязательном порядке. Кстати, зоозащитники
активно пропагандируют программу стерилизации. На мой взгляд, это наиболее
гуманный способ сокращения численности бездомных животных.
Вот, к примеру, кошка в детородном
возрасте рожает до четырёх раз в год и
приносит в среднем по 3-6 котят. То есть
получается 12-24 котят в год! И это только одна кошка, а сколько их таких на улицах?! Ведь не все найдут свой дом, миску
еды и далеко не все выживут. К сожалению, у нас мало приютов для животных,
поэтому многие животные погибают,
так и не узнав хорошей жизни с миской
еды и тёплым уголком. А ведь если подумать, то каждому человеку хочется, что-

бы окружающие нас люди были самыми
лучшими, самыми добрыми и самыми
отзывчивыми, чтобы мы не состарились
в одиночестве брошенные и никому не
нужные. Когда-то давно человек приручил и собаку, и кошку, так почему сейчас
они должны выживать сами по себе, без
надежды на доброе слово и ласку от человека?
Пока всё только в руках горожан и
неравнодушных к проблеме людей. На
данный момент закон о защите животных только подлежит рассмотрению.

Как-то раз на очередной прогулке мне
сделала замечание женщина, которая
убирала территорию. Мол, я выгуливаю
собаку не там, где надо, и если она ещё
раз меня увидит, то я выплачу штраф. После этого случая я обратилась в ЖЭУ по
месту жительства с просьбой рассказать
мне, где находятся специализированные
площадки для выгула собак.
Обойдя большинство площадок, я
увидела только таблички, что это и есть
искомое мной место. Нет ни ограждений,
ни специализированных снарядов для

Сейчас в беларуском законодательстве
есть только одна статья, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. Она
гласит: «Жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель или увечье,
а равно истязание животных - влекут
наложение штрафа в размере от десяти
до тридцати базовых величин или административный арест».
К слову о соблюдении у нас правил по
обращению с животными: заострю внимание на банальных площадках для выгула собак.

обучения и дрессировки. Практически
никакого соответствия с требованиями
к обустройству площадок для выгула собак. На счёт наличия площадок уточняла
у собачников Речицы. Несмотря на то,
что город немаленький, нет ни одной специализированной площадки. Только в одном месте стоят три снаряда, и то там нет
ни ограждения, ни таблички. На фото вы
можете видеть, что те места, которые сейчас официально зарегистрированы, находятся вблизи детских площадок, проезжей части и даже летнего кафе. То есть я,
как сознательный человек, не могу отпу-
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стить своё животное с поводка побегать
и размять мышцы. Плюс ко всему, так как
собака у меня среднего размера, в таких
местах, где бывает много людей, я обязана одевать ей намордник. Ничего не имею
против этого, но представьте себе ситуацию: собака целый день сидит в квартире
в четырёх стенах, на прогулку выходит
только на коротком поводке и в наморднике. Как вы думаете, изо дня в день такая ситуация благоприятно скажется на
характере собаки? Не говоря о том, что
такие прогулки отрицательно скажутся и
на здоровье четвероногих любимцев.
Этот вопрос меня очень заинтересовал, и я начала узнавать. Оказывается в
западных странах владельцы собак строго соблюдают ряд правил и обязанностей.
Во-первых, там не разрешат завести собаку, если будущий владелец не прошёл
специальное обучение. Во-вторых, на
прогулку с питомцем владельцы выходят
строго с пакетом и совком, чтобы убирать
отходы жизнедеятельности. В-третьих,
ведётся строгий контроль за безнадзорными животными: их отлавливают и распределяют в специальные приюты.
Так как я проживаю в центре, то довольно проблематично найти приемлемое
место для выгула, потому как возле тротуарных дорожек и детских площадок собаку не спустишь с поводка. Во-первых, это
неприятно самим прохожим, родителям
детей и т.д. Во-вторых, я банально переживаю за своего питомца. Думаю, многие
меня поддержат в том, что правильно обустроенные площадки просто необходимы.
Согласно постановлению Совета Министров РБ от 8 мая 2013 г. по правилам содержания собак, я должна зарегистрировать собаку в трёхдневный срок
с момента её появления в квартире и
выплачивать определённую сумму, которая должна идти, именно на содержание
площадок для выгула собак. Но вот в чём
проблема - таких площадок нет!
Опять же, по этому же постановлению, мне запрещено выгуливать собаку
на придомовых территориях. Насколько
видно из фото, на данный момент места
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для выгула находятся именно на таких
территориях. У меня появился закономерный вопрос: а где же мне тогда выгуливать собаку? Ниже приведу вашему
вниманию требования к обустройству
площадок для выгула собак.
ОБЩИЕ (ВОЗМОЖНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ ПЛОЩАДОК
ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК.
1. Наличие согласованного с архитектурно-планировочным управлением места размещения площадки.
2. Размеры площадки - не менее 100
кв. м, расстояние от окон жилых домов и
детских учреждений - не менее 40 м.
3. Сетчатое ограждение высотой не менее 1,5 м с высадкой кустарника с внешней стороны, рядовой посадкой.
4. Покрытие - песчаное, гравийнопесчаное или травяное.
5. Наружное освещение.
6. Таблички с надписью о назначении
площадки, её принадлежности и правилами пользования.
7. Дорожки, скамейки для владельцев
собак, контейнеры для мусора и место
для хранения уборочного инвентаря.
8. Конструктивные элементы и снаряды для дрессировки и подготовки собак.
Я думаю, что сделать подобную площадку не проблема. На её содержание будут уходить именно те средства, которые
мы выплачиваем за зарегистрированных
животных. Такие площадки придутся по
нраву и собаководам, и тем людям, которые боятся собак. Да и родители вздохнут
свободнее, если рядом с их детьми не будут
бегать собаки разных размеров, а хозяева
кричать, мол, не бойтесь - она не кусается.
Собака без определённых заболеваний не
укусит без провокации. Но не все знают,
что именно является провокацией для собаки. В нашем замечательном городе есть
люди, которые смогут помогать хозяевам
с коррекцией поведения их питомцев, помогать в дрессировке, но для этого нужно
место сбора собачников - площадки с вышеописанными требованиями.
Алена ЛИНКЕВИЧ,
г.Речица

Мода

Неделя Моды в Беларуси весна-лето 2015

Belarus Fashion Week –
мода начинается здесь!
С 11 по 16 ноября 2014 года в Минске прошёл девятый выпуск проекта
Belarus Fashion Week (Неделя Моды в
Беларуси) - самого крупного модного
события в Беларуси. Организаторами
мероприятия выступили «Беларуская
палата моды», агентство пиар-коммуникаций «Открытый подиум», Центр
Моды и красоты «Хрустальная Нимфа».
Учитывая социальную направленность проекта, Организационный
комитет Belarus Fashion Week принял
решение задать тон всей Неделе Моды
и объявить тематику сезона «I love
BFW! I love Belarus!». Тема любви к
своей стране в последнее время очень
популярна в Беларуси и активно вливается в разные сферы деятельности
населения, в том числе и в модный
бизнес.
Ориентированное на популяризацию дизайнерской одежды prêt-aporter и prêt-a-porterdeluxe мероприятие собрало в этом году более 30
дизайнеров.
В основном павильоне BFW
(Минск, пр.Победителей, 14) были
продемонстрированы коллекции беларуских дизайнеров, среди которых:
Парус Джинс (Parus Jeans), Юлия
Гилевич (Fur Garden), АптиЭзиев
(Apti Eziev), Таня Аржанова (Tanya
Arzhanova), Ольга Самощенко (Olga
Samoschenko), Карина Галстян (Karina
Galstyan), Ольга Барабанщикова
(Candy Lady) и др.

44

45
Как и в прошлых сезонах, мероприятие
объединило немало деятелей моды, дизайнеров и журналистов из разных стран. На
подиуме Недели Моды в Беларуси показали
свои коллекции бренды из Италии, Германии, Грузии, Армении, Латвии, Эстонии,
России, Украины и ОАЭ.
При поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь Беларуская палата моды наладила сотрудничество
с посольствами республик Италии и Германии в Минске и запустила программу по
поддержке иностранных дизайнеров. Впервые гостями и участниками проекта стали дизайнеры из Италии (Сергей Гринько,
бренд GRINKO) и Германии (Иван Манзукич, бренд IVANMAN).
Этой осенью организаторы Belarus
Fashion Week и Недели моды в СанктПетербурге заключили соглашение о сотрудничестве и культурном обмене дизайнерами. В октябре 2014 года со стороны
Беларуси был представлен бренд Apti Eziev
(Апти Эзиев), ответным шагом был приезд представителей холдинга Fabric Fancy в
Минск с коллекцией «Коктейль».
Впервые на BFW демонстрировал свою
коллекцию вечерних платьев дизайнер Кеворк Шадоян из Армении (Shadoyan Fashion).
Особыми гостями показа были представительницы «Минского международного клуба
жён послов и политических дипломатов».
По инициативе руководителя Оргкомитета BFW Янины Гончаровой уже не первый
сезон проводится программа по поддержке
молодых дизайнеров и начинающих брендов OFF Schedule BFW. В данном проекте
приняли участие такие дизайнеры как Полина Соловейко (Polina Soloveyko), Наталья Кострома-Андреюк, Алиса Кулевская
(бренд Alice's Secrets), украинский дизайнер
Даниил Тимофеев и др.
Конкурс среди новичков модной индустрии New Names BFW собирает огромное количество молодых талантов. В этот
раз девиз Недели моды - «Я люблю Беларусь» - стал творческим заданием, на основе которого молодые дизайнеры при создании коллекций вдохновлялись беларуской
историей, культурой и национальным костюмом. Красно-белые и чёрно-белые топы
с изображением коров и коз, цветочные аппликации васильков и маков, как будто распустившихся на жакетах и платьях, красная

бахрома, традиционный беларуский орнамент на летних платьях и юбках - всё это
могли увидеть гости показа в творческих
коллекциях участников. После демонстрации конкурсных коллекций зрителей ожидал бонус - показ бренда Honar.
Были представлены платья, блузки, юбки,
сорочки в бело-красной и чёрно-красной
гамме с использованием традиционного
беларуского орнамента в виде вышивки на
воротниках, планках, манжетах.
В рамках Show Room BFW прошла презентация брендов одежды и аксессуаров.
Среди дизайнеров-участников шоу-рума
необходимо выделить следующие бренды:
Parus Jeans, DOROSSET, Ton-in-ton, NAVY,
Honar. Можно было посмотреть и примерить женскую тишотку с орнаментом
«жытняя баба» и мужскую рубашку с орнаментом «сімвал Ярылы» или купить холщовые сумки с национальным беларуским
орнаментом. Заказы на индивидуальный
пошив принимались на беларуском языке.
В перерывах между показами дизайнеров
гости фотографировались на фоне плакатов
«I love BFW! I love Belarus!» и участвовали в
конкурсе «Самый стильный образ». Участникам конкурса необходимо было составить
образ из одежды беларуских дизайнеров и
производителей.
На основном подиуме страны прошли
благотворительные показы детской моды.
Новые тенденции в данной отрасли презентовали лидеры производства и дизайна
детской одежды в Беларуси: Bell Bimbo, Elen
Ermo, Mugako, Tadushka, EVAP, студия моды
и стиля «Имена», Barbie. Кроме того, в этом
сезоне был запущен новый социальный проект «Школьная форма» - отдельный показ,
в рамках которого дизайнеры презентовали
свой вариант школьной формы, используя
при этом ткани беларуского производства:
предприятий «Камволь», «Сукно», «Блакіт».
Участие в этом проекте приняли дизайнеры
Николай Щетько (SCHET:KO), Светлана Тодорская (Svetlana Todorskaya), Анастасия Кухаревич, Наталья Кострома-Андреюк.
Мероприятия в рамках Belarus Fashion
Week посетили корреспондентки журнала
«ОтраЖЕНие» Жанна СЕМЕНТОВИЧ и
Мария МАЛЫШЕВА.
Ждём следующего сезона Недели Моды
в Беларуси под девизом «Я люблю Беларусь!».
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Мода
Марыя МАЛЫШАВА,
г.Мінск

Вяртанне да гістарычнага мінулага
калекцыя “ГЛЭМ-РОК”
Наталлi Кастрама-Андрэюк
13 лістапада, у другі дзень работы пляцоўкі
для маладых талентаў OFF Schedule BFW, рабочая група “Жанчыны БСДП” арганізавала
наведванне паказу Наталлі Кастрама-Андраюк. Разам з намі апынуліся ў эпіцэнтры моднага жыцця краіны жанчыны з Мінскай гарадской арганізацыі Офіса па правах людзей з
інваліднасцю. Мы былі радыя бачыць на паказе
Наталлі fashion-блогера Юлію Бекер, аматараў
моды з грамадзянскай кампаніі “Гавары праўду”,
ГА “Правінцыя” і іншыя арганізацыі.

Наталля Кастрама-Андраюк удзельнічала
ў конкурсах “Млын моды”, “DзiKaVaTa”, “Мамант”, “New Names BFW”. У гэтым сезоне
дызайнер зноў звярнулася да гістарычнай
тэматыкі. Сваёй калекцыяй “Глэм-рок” Наталля прапанавала індывідуальнае прачытанне
сэнсаў, закладзеных у народнай творчасці, і
ўвасобіла яго ў сучасным касцюме.
Вельмі прыемна было чуць мілагучную беларускую мову, на якой дыктар зачытаў уступнае
слова перад паказам Наталлі Кастрама-Андрэюк:

“Глэм-рок” - стыль у вопратцы, дзе
арганічна пераплеценыя брутальнасць, тэатральнасць і сексуальнасць.
Гэты стыль можна назваць стрыечным братам рокерскага стылю. А
калі парадніць яго яшчэ і з фолкам?
Калекцыя дызайнера Наталлі Кастрама-Андраюк сезона вясна-лета 2015
і з’яўляецца такім эксперыментам.
Гераіня калекцыі - адважная, іранічная,
цяперашняя беларуская дзяўчына, якая
прымерыла на сябе “замежны стыль”,
але не страціла сваёй аўтэнтычнасці:
іракез з саломы, какошнік у форме шлема, згодна з нестабільным становішчам у
свеце. Дэкор адзення нагадвае старонкі
дзённіка, якому яна давярала свае патайныя пачуцці, які потым быў бязлітасна
аддадзены агню.
Сумкі Юліі Чурылавай і іракезы з саломы паспяхова завяршалі характар адважнай сучаснай беларускі. Музычнае
суправаджэнне групы “DREAMINESS»
(летуценнасць) - творчага праекта, які
сінтэзуе розныя стылі (метал і cyberdance
з элементамі дабстеп), - дазволіла глыбей
пагрузіцца ў атмасферу і адчуць сілу рока.
Калекцыя “Глэм-рок” Наталлі Кастрама-Андрэюк была суцэльнай і вытрыманай, усе рэчы былі створаныя пад адной
лініяй і ў іх лёгка чытаўся почырк дызайнера. У першую чаргу дызайнер хацела
зрабіць шоў, і цікавае прадстаўленне ёй
сапраўды ўдалося.

Уражанні ад паказу Наталлі Кастрама-Андраюк,
выказаныя нашымі гасцямі.
Ганна Гарчакова, Офіс па правах людзей з
інваліднасцю: “Гэта было проста шыкоўна! Работы
Наталлі здзіўляюць і ўражваюць. Дзякуй за запрашэнне і знаёмства!”
Яраслаў Берніковіч, грамадзянская кампанія “Гавары праўду”: “Жывая музыка, стыльны антураж, зварот да гістарычных каранёў - усё разам
выклікала захапленне.”
Алёна Ціханава, педагог дадатковай адукацыі:
“Мяне вельмі ўразіў дзёрзкі і яркі паказ дызайнера
Наталлі Кастрама-Андраюк у рамках BFW. Дрыжыце, Мілан і Парыж!”
Вольга Кузан, бізнес-лэдзі: “Наталля, брава! Наперад, толькі наперад за сваёй творчасцю, за самой сабой!”
Таццяна Караткевіч, грамадзянская кампанія “Гавары праўду”: “Хачу ўгаварыць Наталлю прадаць
мне сукенку з гэтай калекцыі. Я проста ў захапленні!”
Алена
Аўтушка,
грамадскае
аб’яднанне
“Правінцыя”: “Цяпер я дакладна ўпэўненая, што
мода ў Беларусі ёсць і беларускія дызайнеры не горшыя за італьянскіх ці французскіх. Буду насіць вопратку толькі ад беларускіх майстроў.”
Калектыў жаночага часопіса “ОтраЖЕНие” жадае
Наталлі Кастрама-Андраюк ўвасаблення яе творчых
планаў і чакае новых паказаў.
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Кухня

Рэцэпты
ад Стэфана
Гуляш па-радзівілаўску (млявы)

Поліўка беларуская (грыбная)

50 г жытняга хлеба
25 г сушаных грыбоў
1 морква
1 цыбуліна
1 ст. л. тлушчу
1 ч. л. тамату-пюрэ
1,2 літра мяснога булёну
0,5 шклянкі смятаны
соль
Загадзя замочаныя грыбы адварыць. Адвар
працадзіць, грыбы пакрышыць. Жытні хлеб нарэзаць лустачкамі, падсушыць у духоўцы, пакрышыць, заліць невялікай колькасцю гарачага
булёну, накрыць, пачакаць, пакуль астыне. Потым хлебную масу працерці праз сіта, змяшаць з
рэштай мяснога булёну, уліць грыбны адвар. Абсмажыць на тлушчы дробна парэзаныя моркву і
цыбулю разам з таматам-пюрэ, пакласці ў кіпячы
булён. Дадаць падрыхтаваныя грыбы, соль. Варыць 7-10 хвілін. Падаваць поліўку са смятанай.

800 г ялавічыны
20 г мукі
тлушч
1 шклянка расолу
1 шклянка вішнёвага соку
50 г лясных арэхаў
перац
імберац
гваздзіка
карыца
Мяса вымыць, парэзаць, нацерці
спецыямі, абсыпаць мукой, абсмажыць на моцна разагрэтым тлушчы,
заліць расолам і вішнёвым сокам, тушыць на малым агні пад накрыўкай.
Напрыканцы тушэння дадаць арэхі і
спецыі. Падаваць з клёцкамі і зялёнай салатай.

Шпарагі ў сырным соусе

70 г шпарагаў
1 лыжка лімоннага соку
1 лыжка цукру
2 лыжкі масла
4 яйкі
25 г тварагу
0,25 шклянкі смятаны
перац
соль

У ваду дадаць соль, цукар, сок лімону,
лыжку масла і закіпяціць. Пакласці пачышчаныя і звязаныя печкамі шпарагі
і гатаваць 15 хвілін. Дастаць з вады. У
рандолі збіць яйкі, уліць смятану, добра
перамяшаць, паставіць у гарачую ваду.
Збіць соус, паступова дадаючы твораг,
перац і соль. Шпарагі пакласці на нашмараваную маслам місу, паліць густым соусам і на некалькі хвілін паставіць у нагрэтую духоўку. Падаваць страву гарачай.

Канфіцюр з агрэсту

800 г агрэсту
1,5 цукру
3 шклянкі вады
спірт для залівання
вішнёвае лісце
Зялёны вялікі агрэст з выбранымі косткамі прамыць, адцадзіць, заліць спіртам або моцнай гарэлкай, закрыўшы ягады. Прыкрыць, пакінуць мокнуць на гадзіну, пасля зноў адцадзіць. Тым часам
накласці поўную рандолю вішнёвага лісця, заліць
вадой, закіпяціць і тым кіпнем прамыць некалькі
разоў агрэст у друшляку. Пасля раскласці яго на
рэшата і паліваць халоднай вадой, пакуль не астыне. Зрабіць сіроп, заліўшы 3/4 шклянкі вады на
400 г цукру. Гатаваць яго на малым агні, дадаць у
сіроп агрэст, паварыць пяць хвілін, зняць з агню
на чвэрць гадзіны, зноў паварыць і так паўтарыць
тройчы.
Жадаем усім чытачам СМАЧНА ЕСЦІ!
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Юмористический гороскоп
от Сонечки Блондинки
Овен

Девушка-овен
должна уделять больше внимания своим
кудряшкам. Каждый
встречный баран просто обязан понимать
ещё издали: перед ним
соблазнительная белоГанна Канюс
курая мечта.
Сонечка Блондинка рекомендует: остерегайся мужчин, которые имеют привычку считать овец, лёжа в кровати.

Телец

Рак

Мужчины обожают
ловить раков. Они готовы нырять за ними
куда угодно: в глубокое озеро, в реку, или в
омут с головой.
Сонечка Блондинка
рекомендует: в компании потенциальной Крысціна Гладчанка
жертвы не забывай почаще краснеть, но ни в
коем случае не позволяй употреблять себя под
пиво.

Лев

Главное
оружие
Ну и кому же быть
тельца вовсе не рога,
настоящей охотницей,
а упорство и умение
как не львице, особенпокачивать бёдрами
но светской. Твоя грана ходу. Главный нециозная царственная
достаток - ярость при
поступь привлекает
виде чужих красных
взгляды и желания. Но
тряпок. Успех обеспеесть одна маленькая
Марына Гундар
Галя Ермакова
чен тем, кто не будет
загвоздка: мужчины
смотреть по сторонам в поисках тореадоров.
боятся быть съеденными, так что постарайся
Сонечка Блондинка рекомендует: не бодай- быть с ними поласковее.
ся без повода! Помни о том, что тельцам поСонечка Блондинка рекомендует: не ешь
кровительствует сама Венера.
кого попало и научись изредка прятать когти.
Светская львица должна уметь поговорить с
Близнецы
едой, прежде чем попробовать её на вкус.
Охотница с твоим
уровнем интеллекта
Дева
имеет все шансы соТы
воплощение
блазнить кого угодно,
женственности,
но
но при одном условии:
при этом не можешь
если не передумает.
сидеть без дела и люКаждая из двух «близбишь наводить везде
няшек» в твоей голове
свои порядки. Даже
Наталля Галаніна
требует себе отдельнособлазняя, ты стрего мужчину, причём не такого, как у другой.
мишься придать отноПотом они шумно ссорятся и сообща выбира- Марына Азаронак
шениям стройность и
ют кого-то третьего или четвёртого или...
основательность.
Сонечка Блондинка рекомендует: заведи
Сонечка Блондинка рекомендует: позволь
дневник и веди подробный перечень всех сво- мужчинам быть неидеальными, иначе рискуих увлечений, иначе рискуешь запутаться и ешь из девы молодой и прекрасной превраоказаться замужем за незнакомцем.
титься в деву старую.

Весы

Даже в соблазне ты
ищешь золотую середину, хотя нащупать её
удаётся не всегда. Делай ставку на природную общительность
и не конфликтность,
тогда сможешь получить от жизни макси-

Козерог

Девушке-козочке
противопоказаны рогоносцы и бородатые
анекдоты. Ты сексуальна,
настойчива,
успешна в любой области, но феноменальна
упряма. Иногда мужАлена Барысава
Таццяна Трафімава
чина вынужден спамум удовольствия.
саться от тебя бегством через все окрестные
Сонечка Блондинка рекомендует: не счи- огороды.
тай килограммы, но тщательнее взвешивай
Сонечка Блондинка рекомендует: не забыситуацию. Если правильно подашь себя, то вай о том, что лишь единицы способны столмужчине не потребуется довеска.
кнуться с тобой лоб в лоб, и чаще всего они
оказываются козлами.

Скорпион

На охоте ты коварна и опасна, неутомима и непредсказуема.
Ты любишь жалить
острым словом и совершенно игнорируешь понятие «чужая
территория». НаверВалянціна Болбат
ное это память о предках-скорпионах, которые бесцеремонно вползали в палатки и постели обитателей пустынь.
Сонечка Блондинка рекомендует: намечай
жертву заранее и тщательно оберегай её от
собственных укусов. Вдруг парализуешь. Зачем тогда она тебе?

Стрелец

Водолей

Вопреки названию
знака, ты не очень-то
любишь лить воду и
гораздо охотнее действуешь. Заарканивая
жертву, ты способна
в краткие сроки выучить китайский язык,
Маргарыта Красікава
сделать подтяжку, правильно (или неправильно) приготовить рыбу
фугу или освоить игру на электрогитаре без
малейшего ущерба маникюру.
Сонечка Блондинка рекомендует: прежде
чем побриться наголо или пересесть на «Феррари», предупреди об этом своего ненаглядного. Перенести такие потрясения под силу
далеко не всем.

Оружие у стрельца то же, что и у амура - стрелы. Но чаще
Рыбы
ты поражаешь жещин
Успех рыб во мносвоей энергичностью,
гом зависит от того,
страстью и остро
на какой глубине они
умием. Добыть жертплавают. Если нащупаву тебе не составляет
ешь свой жизненный
Алег Рамашкевіч
особого труда, но она
баланс, то тебе не бучастенько не стоит потраченной стрелы.
дет равных, особенно
Сонечка Блондинка рекомендует: стреляя Алена Лінкевіч
если сумеешь завести
в женщину на поражение, целься внимательзнакомство с добронее и постарайся не задеть жизненно важные душными симпатичным китом.
органы.
Сонечка Блондинка рекомендует: выскальзывая из рук очередного мужчины, постарайся обойти стороной наживки профессиональных рыбаков.
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Дайджэст

Настасся ДЗІЧКОЎСКАЯ
27 год. нарадзілася ў Мінску. Жыве ў Польшчы.
Сябра МСД-МГ. З дзяцінства піша вершы.

БСДП

Мой дружа, уставай з кален,
Бяры ў рукі сярпы і косы!
Сто гадоў таму - Беларус - жаўнер.
Зараз хто ён? Голы і босы.
Мой дружа, уставай, пайшлі!
Мы толькі па сваё, не чужое.
Вернем волю, краіну, зноў
Узнесём крывіцкую зброю!
Мой дружа, хутчэй бяжым Ад сёння залежыць заўтра!
Глядзі, нас мільёны, ты не адзін!
Хай льецца мужыцкая праўда!
Мой дружа, ляцім хутчэй!
У братоў на руках крывавыя росы.
За сваё, да канца, на смерць стаючы,
Бяром у рукі сярпы і косы!
***
Каметы ляцелі па небе,
Я трымала ў руцэ маланку
У сцёртых ад малітваў далонях
Халодным кастрычніцкім ранкам.

БЕРАЖЫЦЕ СВАЕ РЭЧЫ...
Беражыце свае рэчы,
Недарэчна, не наўмыс!
Не спяшаючы галеча
Шла са словамі ўніз.
Ці кацілася ўгору,
Ці з гары яна ішла,
Але ж словы ў кішэнях
Да людзей яна нясла.
Беражыце свае рэчы,
Каб не шкодна было вам,
Што вы мелі ўсё адвечна,
Ператварылася ў хлам!

Ад стамлення трасліся калені,
Ад гукання асіплы голас,
На вятры размяталіся косы…
Я апошні ў полі колас!

Што любілі бездакорна,
Вам здавалася, і ўраз
Вы згубілі, як негорка,
Але ж плену выйшаў час.

Я кідала ў неба маланку,
Каб яна грукатнула дажджамі,
Каб глеба братоў нарадзіла,
Якіх не пасекчы сярпамі.

Беражыце свае рэчы,
Каб не сорамна было,
Каб не нам, не нашым дзецям
Не падрэзаў лёс крыло!

Такіх самых як я, нават лепей,
Людзей мужных, свядомых з мрояй,
Працавітых, адважных, моцных Беларускіх новых герояў!

Калі ласка, пачуйце словы,
Якія я ці галеча казала.
Калі хоць адзін з сотні Ужо не мала і зусім нямарна.

Толькі актывісты БСДП і “МСД-МГ” маюць унікальную магчымасць бясплатна
атрымаць дызайн-макет сваіх вершаў і апавяданняў і такім чынам папоўніць творчую бібліятэку сацыял-дэмакратаў на сайце.



Пішы на адраз gazetanm. eu@ gmail.com
з паметкай «ТВОРЧАСЦЬ».
І атрымлівай сваю электронную кніжку ў падарунак!

Ліпень
13 ліпеня рабочая група “Жанчыны
БСДП” Мінска і Мінскай вобласці правяла чарговае мерапрыемства ў серыі
трэнінгаў “Гендарная роўнасць - шлях
да прагрэсу”. Трэнінг быў прысвечаны
тэме барацьбы з хатнім гвалтам. У якасці
трэнера выступіла Алена Аўтушка (грамадскае аб’яднанне “Правінцыя”, г.
Барысаў).
16 ліпеня ў намесніка старшыні БСДП
Ігара Барысава ў прыгарадзе Магілёва
быў канфіскаваны наклад нумароў бюлетэня “Сацыял-дэмакрат” і газеты “НАШ
Магілёў”. Агулам было канфіскавана
амаль 12 тысяч экземпляраў газет. Пазней
па рашэнні суда за парушэнне закона аб
СМІ Ігар Барысаў атрымаў штраф у памеры 4,5 мільёны рублёў.
Жнівень
У жніўні 2014 года прадстаўнікі БСДП
наведалі Швецыю. Там яны пазнаёміліся
з парадкам правядзення парламенцкай выбарчай кампаніі, у якой актыўна
ўдзельнічалі актывісты Швецкай сацыялдэмакратычнай партыі.
Белаазёрскія актывісты правялі эка
лагічную акцыю па прыборцы зоны адпачынку на возеры Белае.
На Віцебшчыне адбыўся сход актыўных
удзельнікаў абласной арганізацыі, на якім
былі падведзеныя вынікі працы і запланаваныя новыя мерапрыемствы.
50 прадстаўнікоў грамадскіх арга
нізацый Брэсцкай вобласці, у тым ліку
актывісты БСДП, правялі традыцыйны
летнік у Шацку (Украіна).
Падчас летніка рабочая група “Жанчыны БСДП” Брэсцкай вобласці правяла
семінар па пытаннях гендарнай роўнасці,

павелічэння актыўнасці жанчын у сферы
прыняцця рашэнняў.
30 жніўня Каардынацыйная Рада рабочай групы “Жанчыны БСДП” правяла ў Менску сустрэчу па стратэгічным
планаванні. У мерапрыемстве прынялі
ўдел прадстаўніцы з усіх рэгіёнаў
Беларусі і МСД-МГ. Падчас сустрэчы адбылася прэзентацыя жаночых
ініцыятыў: Таццяна Трафімава распавяла пра ідэю стварэння школы лідарства
для жанчын як доўгатэрміновы праект.
Алена Барысава і Настасся Герыловіч
расказалі пра стварэнне Жаночай
сеткі і выкарыстанне яе магчымасцей. Было прынятае рашэнне правесці
гендарную экспертызу праграмных
дакументаў партыі. У выніку гэтай працы будзе створаная Праграма гендарнай роўнасці.
Верасень
14 верасня ў Мінску адбыўся семінар
“Склікаем і праводзім сход і канферэнцыю” для партыйных актывістаў Мінска
і Мінскай вобласці. Былі абмеркаваныя
такія пытанні, як правядзенне выбараў
кіруючых і кантрольных органаў партыйных структур, прыём у сябры БСДП,
складанне пратаколаў. Мэта заняткаў паглыбленае вывучэнне Статута і Выбарчага рэгламенту БСДП. Прадугледжана таксама і вывучэнне Праграмы
партыі.
28 верасня адбылося пасяджэнне ЦК
партыі. На пасяджэнні былі разгледжаныя пытанні стратэгіі на перыяд 20142018 гадоў, падрыхтоўкі да кампаніі па
выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
зацверджаны склад культурна-адукацыйнай камісіі.
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27 верасня ў горадзе Рэчыца Гомельскай вобласці адбылася лакальная сустрэча рабочай групы “Жанчыны БСДП” па
наступных пытаннях: жаночае лідарства,
удзел жанчын у грамадскім жыцці, разбурэнне гендарных стэрэатыпаў.
Кастрычнік
Напрацягу кастрычніка адбыліся сустрэчы прадстаўнікоў левых партый у
рэгіёнах з лідарамі партый Ірынай Вештард, Сяргеем Калякіным, Аляксандрам
Бухвоставым. Асноўнай тэмай сустрэчаў
стала абмеркаванне агульнай Платформы левых сіл па сацыяльнай абароне
насельніцтва, прымеркаванай да выбараў
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сустрэчы прайшлі ў Брэсце, Гродне, Магілёве.
11 кастрычніка ў Магілёве адбылася сумесная сустрэча актывістаў Магілёва і Бабруйска. На сустрэчы актывісты правялі
планаванне дзейнасці партыі ў вобласці на
бліжэйшы час, абмеркавалі надыходзячыя
прэзідэнцкія выбары і назіранне за імі.
Падчас правядзення лакальнай сустрэчы рабочай групы “Жанчыны БСДП” у
Магілёўскай вобласці быў арганізаваны
прагляд фільма Шэрыл Сэндберг “Чаму
сярод нас так мала жанчын-кіраўнічак?”
і абмеркаваны план работы па гендарным
пытанні.
15 кастрычніка сацыял-дэмакраткі
Мінска і Мінскай вобласці правялі лакальную сустрэчу. Адказная за працу з
рэгіёнамі ў МСД-МГ Наста Герыловіч

прадставіла ініцыятыву аб стварэнны
Жаночай сеткі. Жанчыны прынялі ўдзел
у абмеркаванні місіі і цэнтральнага паслання новай жаночай ініцыятывы.
18 кастрычніка рабочая група “Жанчыны БСДП” Віцебшчыны сумесна з Цэнтрам інфармацыйнай падтрымкі “РОСТ”
правялі вучобу па працы ў інтэрнэце і
выкарыстанні сацыяльных сетак у сваёй
дзейнасці.
25 кастрычніка ў Мінску актывісткі
шэрагу апазіцыйных партый і грамадзкіх
арганізацый падпісалі дэкларацыю аб
стварэнні “Жаночай сеткі”. Устаноўчы
сход запланаваны на ліпень 2015 г.
Аб’яднацца ў “Жаночую сетку” вырашылі
прадстаўніцы Партыі БНФ, БСДП, МСДМГ, партыі “Справядлівы свет” і Цэнтра рэгіянальнага развіцця (г. Гомель).
Галоўнай мэтай аб’яднання будзе абмен
досведам, інфармацыяй, салідарнасць
паміж жанчынамі, якія маюць актыўную
грамадзянскую пазіцыю.
26 кастрычніка прайшла справаздачна-выбарчая канферэнцыя Мінскай
абласной арганізацыі, на якой адбыліся
выбары абласнога камітэта партыі.
Старшынёй абраны Анатоль Юрэвіч,
намеснікам
Аляксандр
Сурынаў,
скарбнікам
Аляксандр
Абрамовіч.
Рэвізорам Мінскай абласной арганізацыі
БСДП абраная Маргарыта Красікава.
Намеснік старшыні БСДП Ігар Барысаў
накіраваў ліст у Магілёўскі гарвыканкам

Летнік на беразе возера Свіцязь (Шацк, Украіна).

з прапановамі захавання і аднаўлення добраўпарадкаванне ў самы бліжэйшы
час. У межах кампаніі плануецца
гістарычнай спадчыны горада.
ўзаемадзеянне з мясцовымі чыноўнікамі
і дэпутатамі.
Лістапад
У канцы лістапада ў Гродне прадстаўнікі
Актывісты партыі ў Брэсце на Дзяды
ўсклалі кветкі на гарнізонных могілках, БСДП, БНФ і “Гавары праўду” сабраліся
запалілі свечкі ў памяць абаронцаў Брэсц- на сход для абмеркавання пытанняў, якія
кай крэпасці, а таксама ўзгадалі войны тычыліся палітычных падзеяў у Расіі і
ХХ стагоддзя, якія закранулі нашу краіну. Украіне, а таксама статуса Беларусі ў гэТаксама напярэдадні берасцейцы ўсклалі тым пытанні.
кветкі на Трышынскіх могілках да мануСнежань
мента ахвяр палітычных рэпрэсій.
1 снежня актывісты БСДП на чале
БСДП разам з актывістамі кампаніі
“Гавары праўду!”, БНФ, Руха “За Свободу” з Нэллі Шлойда, старшыней Мала
правялі грамадскія слуханні ў рамках На- дзечанскай раённай арганізаціі БСДП,
роднага Рэферэндуму. Вострую дыскусію прынялі ўдзел у грамадскіх слуханнях аб
на сустрэчы ў Лунінцы выклікала пы- будаўніцтве двух буйных свінагадоўчых
танне пошуку новых шляхоў вырашэння комплексаў каля Маладзечна, якія налеэканамічных праблем краіны. А актывісты жаць беларускаму алігарху Юрыю Чыжу.
Рэчыцы, Брэста і Баранавіч абмяркоўвалі
5 снежня брэсцкія сацыял-дэмакрапытанні аховы здароўя ў рэгіёне.
ты падалі зварот у Брэсцкі гарвыканкам
10 лістапада пайшоў з жыцця намеснік і гарадскі Савет дэпутатаў, які тычыўся
старшыні БСДП Валеры Фралоў. праблем дасягальнасці адукацыі па месцы
Прэзідыум Беларускай сацыял-дэмакра- жыхарства ў горадзе. Характэрнай рысай
тычнай партыі (Грамады) выказвае шчы- для новых мікрараёнаў становіцца адсутрыя спачуванні родным і блізкім.
насць дастатковай колькасці дзіцячых
15 лістапада ў Гародне была праведзе- устаноў і сярэдніх школ.
ная сустрэча па праблемах медыцынскай
7 снежня рабочая група “Жанчыны
дапамогі ў Беларусі. У якасці эксперта БСДП” Мінска правяла Жаночую канвыступіла Марыя Рудакоўская, практыку- ферэнцыю. У якасці запрошаных гасючы ўрач-псіхіятр, старшыня Рэвізійнай цей прысутнічалі сацыял-дэмакраткі з
камісіі БСДП.
Мінскай вобласці, МСД-МГ, прадстаўніцы
16 лістапада ў Мінску адбыўся Форум сяброўскіх партый і арганізацый.
левых дэмакратычных сіл “За сацыяльны
Арганізатары
кампаніі
“Утульпрагрэс”. На ім удзельнікі мерапрыем- ны горад” у Магілёве падвялі вынікі
ства прынялі платформу “дэмакратыч- амаль месяцовай працы. За тры тыдні
на прававой сацыяльна-арыентаванай было сабрана больш за 200 подпісаў за
дзяржавы з эфектыўнай эканомікай”, добраўпарадкаванне амаль 25 двароў
разлічаную на пяць галоў. У фору- горада, за будаўніцтва дзіцячага садме прынялі ўдзел 100 актывістаў пар- ка, школы і паліклінікі ў мікрараёне
тый левага блоку: “Справядлівы свет”, “Фаціна”. Заявы з подпісамі жыхароў
БСДП, Партыя “Зялёныя”, аргкамітэт па горада былі накіраваныя ў Магілёўскі
стварэнні Партыі працоўных і жаночай гарвыканкам.
партыі “Надзея”.
Да Дня абароны правоў чалавека ў
У сярэдзіне лістапада ў Магілёве розных гарадах Беларусі партыйныя
стартавала інфармацыйная кампанія актывісты праводзілі сходы, сустрэчы,
“Утульны
горад”.
Ініцыятарамі прагляды фільмаў на праваабарончую
выступілі БСДП, аргкамітэт партыі тэматыку. Брэсцкія прадстаўнікі праБХД і грамадзянская ініцыятыва ваабарончай арганізацыі “Беларускі
“Грамадскі магістрат”. У межах кампаніі Хельсінскі Камітэт” і СПБ арганізавалі
плануецца вырашэнне мясцовых пра- шэраг семінараў для грамадскіх і парблем, звязаных з добраўпарадкаваннем тыйных актывістаў пад назвай “Ведай
гарадскіх тэрыторый. Актывістамі вы- свае правы”. Семінары прайшлі ў Брэсзначаны шэраг двароў, якім патрэбнае це, Мікашэвічах, Пінску. У Брэсце быў
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Крысціна
ГЛАДЧАНКА
30 год, сябар БСДП з
2014 года. Нарадзілася
і жыве ў Магілёве.
Выхоўвае трох дзяцей.
Хобі - дэкаратыўныя
вырабы.

“К
Напярэдадні 1 верасня сацыял-дэмакраты Верхнядзвінскага раёна, пры падтрымцы кампаніі
“Гавары праўду”, наведалі дзве сям’і, дзе выхоўваюцца дзеткі, бацькі якіх пазбаўлены бацькоўскіх правоў.

праведзены адзіны дазволены ў нашай
краіне пікет у абарону правоў чалавека. А напярэдадні Дня абароны правоў
чалавека сацыял-дэмакраты г.Брэста
прынялі ўдзел у круглым стале “Сучасны стан і новыя выклікі ў праваабарончай дзейнасці”, арганізаваным па
ініцыятыве грамадскіх і палітычных
арганізацый горада. У г. Рэчыца Гомельскай вобласці праваабаронцы і
грамадскія актывісты горада правялі
сустрэчу, на якой абмеркавалі пытанні
парушэння правоў чалавека ў Беларусі.
13 снежня ў Гродне была праведзеная інфармацыйная сустрэча па праблемах дашкольнай і сярэдняй адукацыі ў
Беларусі. У якасці эксперта выступіла
Жанна Семянтовіч, каардынатарка рабочай групы “Жанчыны БСДП”.
14 снежня ў Мінску рабочая група
“Жанчыны БСДП” правяла агульнапартыйную жаночую канферэнцыю на тэму
“Прапаганда сацыял-дэмакратычных
каштоўнасцей з дапамогай інтэрнэттэхналогій”. Экспертам выступіла Галіна
Старажылава – рэдактар, інтэрнэтмаркетолаг,
валанцёр
грамадскай
кампаніі “У Беларусь і Еўропу – БЕЗ

ВІЗЫ”. Рабочая група “Жанчыны БСДП”
распрацавала план работы на 2015 г.
21 снежня адбылося пасяджэнне
Цэнтральнага Камітэта Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады). На сустрэчы былі абмеркаваныя
пытанні аб выбарах Прэзідэнта і Палаты
прадстаўнікоў Нацыяльнальнага сходу
Рэспублікі Беларусь. Прынята заява ЦК
аб сацыяльна- эканамічным становішчы.
А таксама было разгледжанае пытанне
аб кааптацыі у склад ЦК БСДП. Новымі
сябрамі сталі Дзмітрый Люнтоў і Надзея
Шомчанка.
21 снежня прадстаўнікі БСДП (А.
Трусаў, М. Грыб, А. Абрамовіч, Т. Трубач
і інш.) прынялі ўдзел ва Усебеларускім
Кангрэсе за незалежнасць Беларусі. Дэлегаты падпісалі “Маніфест у абарону
незалежнасці Беларусі”.
У канцы снежня былі праведзеныя дабрачынныя акцыі, віншаванне дзяцей з
Новым годам у Брэсце, Мінску і Мінскай
вобласці.
Летапіс падрыхтавалі
Марына АЗАРОНАК і Ігар БАРЫСАЎ.

алі займаюся творчай справай, я
адпачываю душой. Падабаюцца
арыгінальныя і ў той жа час цяжкія
па выкананню заказы. Хаця кожны выраб арыгінальны і непаўторны.
Персанальны сайт Крысціны
www.kanzashibum.ru

”

Сябры партыі,
распавядайце пра сваё хобі!
Вы малюеце, вышываеце, займаецеся
разьбой па дрэву ці кавальствам? Дасылайце фатаздымкі сваіх прац і расповяды
пра сябе, і часопіс "Адлюстраванне" абавязкова распавядзе пра вашы захапленні
ў чарговым нумары.
gazetanm. eu@ gmail.com паметка «Хобі»

Часопіс выдаецца па ініцыятыве
рабочай групы "Жанчыны БСДП"

Вікторыя Пашкоўская,
актывістка БСДП

люты, 2015

