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НА ПАСЯДЖЭНН1
бюро камітзта камсамола уні- 
Еерсітзта было разгледжана 
пытанне аб рабоце квмітзтау 
камсамола факультзтау з аы- 
пускнікамі і слухачамі ФГП. 
У лрынятай пастаноае адзна- 
чаецца станоучая работа у гз- 
тым напрамку механіка-матз- 
матычнага, філалагічнага фа
культзтау, факультзта радьіефі- 
зікі і злектронікі. Дрзнна выка- 
рыстоуваюцца вьіпускнікі і 
слухачы ФГП у грал\адскай ра
боце на гістарьічньїм, хіміч- 
ным, біялагічньїм, геаграфіч- 
ным факультзтах.

Камітзтам камсамола фа
культзтау г.рапанавана ства- 
рыць штаб па рабоце з вы- 
пусккікамі факультзта грамад- 
скіх прафесій, а таксама з 
маладьімі спецьіялістамі, ука- 
раніць у практыку разгляд на 
пасяджзннях камсамольскіх 
бюро груп і курсау справаздач 
слухачоу ФГП аб вьїкананні 
імі камсамольскіх даручзнняу.

Ю . ВА Р А ТН ІЦ КІ, 
кіраунік прзс-цзнтра камітзта 

камсамола.

ДАКРАНУЩ А  
ДА ПОДЗВІГУ

кожнаму з нас дапамог ме- 
сячнік абаронна-масавай рабо
ты, які прайшсу ва універсітз- 
це. За тэты час праведзены 
шматлікія спаборніцтвьі па ку- 
лявой стральбе і. радыёспсрту, 
адноулена наглядная агітацьія 
на факультзтах.

Але найбольш цікавьімі бьілі 
сустрэчы студзнтау з удзельні- 
камі Вялікай Айчыкнай вай- 
ны — вьікладчьїкамі універсі- 
тэта А. С. Мізрахі, Б. А. Сяр- 
гуніньїм, І. Ц. Пракапенкам, 
П. Т. Кавалёвым, якія расказалі 
аб прыкладах гераізму байцоу.

М. ГАРЛАТАУ, 
старшыня камітзта ДТСААФ.

НА ЛЫЖНЫЯ ТРАСЫ
вьійшлі супрацоунікі універсі- 
тзта. Больш за 70 чалавек 
удзельнічала у першынстве па 
лыжнаму спорту у праграме 
спартакіядьі «Здароуе». Яеп- 
шых рззультатау дабілася ка- 
манда Вьілічальнага цзнтра, 
якая і заняла першае месца.

Па вьініках гэтых спаборніцт- 
вау была састаулена зборная 
каманда супрацоунікау універ- 
сітзта для удзелу у першынст
ве аблсавета СДСТ «Буравес- 
нік».

М. КУЧЫНСК1, 
старшыня спартыуна-масавай 

камісіі прафкома.

65-я ГАДАВШ А  
САВЕЦКАЙ 

І ВАЕННА МАРСКОГА  
ФЛОТУ

Не мной зауважана: 
характар чалавека — у 
яго учьшках. Кірьіл Ко- 
нанавіч Герман пражыу 
жыццё імкліва і сціпла. 
Узнагародамі не хваліу- 
ся, за пасадамі не гнау- 
ся — проста рабіу сваю 
справу надежным чы- 
нам. Ці то на вайне, ці 
у дні мірнай, ствараль- 
най працы.

'Працалюбства тое ды грун- 
тоунасць— ад сялянскага ко- 
раня. Паглятае Кірьш Кона
навіч, як пасля урокау бег на 
луг — пасвіць кароу. Пугай 
зарабляу на хлєб, бацькам 
дапамагау. Д зякуй Савецкай 
уладзе: гэта яна падняла на 
ногі, дала адукацыю. І вось 
ужо у 1931 годзе, пасля за- 
канчэння сямігодкі і двухга- 
довых педагагічньїх курсау, 
едзе юнак у Рагачоускі раён 
— настаунікам гісторьіі.

Р аз і назаужды выбрау 
К. К. Герман нялёгкую на- 
стауніцкую дарогу. П ралягла 
яна па М аплёуш чыне і Го- 
•мєльшчьіне, па Случчыне (да- 
•рэчы, у Слуцкі раён прыехау 
малады настаунік па накіра- 
ванню камсамола— была та
кая неабходпасць). Яна ж 
прывяла Кірьша Конанавіча 
на гістарьічньї ф акультзт уні- 
версітзта. Было гэта сорак 
восем гадоу назад.

П ара студзнцтва... Кірьіл 
Конанавіч успамінае бурныя 
камсамольскія сходы, дыспу- 
ты, спрзчкі да хрыпаты. Не 
дзялілі справы на галоуныя і 
другарадныя — змагаліся з 
непісьменнасцю, з парушэння- 
мі дьісцьіпліньї, фармалізмам.

— Гарачы быу час,— га- 
воры ць.— Самі вучьіліся, ін- 
шых вучьілі. Марьші, што 
будзем жыць багата і шчаслі- 
ва. Ды вайна паруш ыла усе

ПРАУДА Г1СТОРЫ1
планы, па-своиму распарадзі- 
лася.

...Гэта было на Курскай 
дузе. Варож ы я танкі шалена 
паузлі на пазіцьіі, якія аба- 
ранялі артылерысты проці- 
танкавай батарзі. Вьібухі, 
агонь, дым, смерць... Выстая- 
лі «саракапятчьікі», не адсту- 
пілі. Вось загарзлася адно 
страшыдла з павуком- 
крыжам на баку, чорным ды
мам зайшоуся другі танк. І 
калі да акопау заставаліся 
лічаньїя метры, фашысты не 
вьітрьімалі, павярнулі назад.

— Што, прайш лі?— крык- 
нуу науздагон танкам палі- 
трук Герман і у знямозе 
апусціуся на лафет гарматы.
I толькі тады зауваж ыу на 
гімнасцерцьі крывавую пля
му — варожы асколак не мі- 
нуу салдата...

Пасля Курскай дугі бьші 
Днепр, баі за Украіиу, Поль- 
шчу. Там, на Сандамірскім 
плацдарме, пасля жорсткага 
бою сустрэуся К. К. Герман 
з былым сваім вучнем Іва
нам Караленкам. Тады ж і 
сф атаграфаваліся на па- 
мяць: абодва салдаты, аба- 
ронцы Радзімьі.

— Мы і цяпер часта су- 
стракаемся, — гаворыць KL- 
рыл Конанавіч. — Іван Кузь- 
міч працуе ва універсітзце, 
на кафедры палітьічнай зка- 
номіі. Кандыдат навук, да-
ЦЭНТ.

...Дзень Перамогі сустрзу 
капітан К. К. Герман у Пра- 
зе. За баявы я подзвігі Радзі- 
ма узнагародзіла яго двума 
ордзнамі Айчыннай вайны
II ступені, ордэнам Чырвонай 
Зоркі, ш матлікімі медалямі.

Апошнюю баявую узнагаро- 
ду — ордэн Айчыннай вайны 
І ступені— атрымау за вы- 
зваленне сталіцьі Чзхаслава- 
кіі.

Адгрымела вайна, і самы 
час быу вярнуцца у школу ці 
універсітзт — гісторьпо вы- 
кладаць. Ды абставіньї іншьі 
раз бываюць мацней за нас: 
камандаванне пакідае К. К. 
Германа у дзеючай арміі. 
Прауда, і тут Кірьш Конана
віч не без любімай справы— 
некаторы час працуе началь
никам вячзрняга універсітзта 
марксізму-ленінізму, чытае 
курс гісторьіі КПСС для афі- 
цзрау Беларускай ваеннай 
акругі. Затым — дзмабіліза- 
цыя. І вось ужо 21 год пра
цуе К. К. Герман ва універсі
тзце. І ні разу не засумнявау- 
ся у правільнасці свайго вы- 
бару, і у ім, трэба адзначыць, 
таксама не сумняваліся.

У сорак дзёвяць гадоу 
прыйшоу К. К. Герман у 
БДУ ім я У. І. Леніна. Іншьія 
у гэтым узросце ужо у дак- 
тарах навук ходзяць, вучняу 
і паплечнікау маюць, а ён... 
Ды яшчэ ніколі не падводзі- 
ла былога салдата умение 
працаваць, мзтанакірава- 
насць і настойлівасць. У ву- 
чобе тым больш. Праз нека
торы час атрьімлівае Кірьш 
Конанавіч вучоную ступень 
кандыдата навук, а у 1972 
годзе абараняе доктарскую 
дысертацыю. СєіЯїя можна 
назваць шэраг кніг і мана- 
графій, на тытульным лісце 
якіх стаіць прозвішча К  К. 
Германа, ён з ’яуляецца так
сама адным з аутарау шыро- 
кавядомага дапаможніка

«Курс лекцый па гісторьіі 
КПСС».

...Кожны год 9 м ая прыхо- 
дзіць К. К. Герман на плошчу 
Перамогі. Часта — ра
зам з сьінамі. їх у Кірьша 
Конанавіча двое. Моучкі ста- 
яць яны — бацька і сы ны— 
ля Вечнага агню. Аб чым ду
має салдат? Можа, бачыць 
твары баявых сяброу, што 
не вярнуліся з далекіх пахо- 
дау? I аб чым бы ні задум- 
вауся Кірьш Конанавіч, ня- 
хай будзе упэунены: у яго на- 
дзейная змена.

А. ФАМІЧОУ.

КАМ1ТЭТ па фізічнай куль
туры і спорту пры Савеце 
Міністрау БССР, сакратары- 
ят Беларускага рзспублікан- 
скага савета прафесіяналь- 
ных саюзау, Дзяржкамітзт 
Савета Міністрау БССР па 
тэлебачанню і радыёвя- 
шчанню, сакратарыят ЦК 
ЛКСМ Беларусі, прауленне 
Саюза журналістау БССР 
падвялі вьінікі рзспублі- 
канскага конкурсу «Спар- 
тыунае пяро-82» на лепшую 
прапаганду у друку, па тэ
лебачанню і радыё масавай 
фізічнай культуры і спорту, 
прысвечанага 60-годдзю 
утварэння СССР.

За актыуную работу па 
прапагандзе і асвятленню 
пытанняу развіцця фізічнай 
культурьіі спорту газета 
«БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЗТ» 
узнагароджана Гангро- 
вай граматай Беларускага 
рзспубліканскага савета пра- 
фесіянальньїх саюзау.



Н. К., КАБ РАССТАВІЦЬ усе 
кропкі над «і», скажу адразу: 
«Я з тых, хто свядома (а яшчэ 
падкрэслю — з гордасцю) ад- 
носіць сябе да актыву. Свядо
ма.

Табе быць актьівістам не ці
кава і не зручна, пішаш ты, а 
мне здалося, што ты замест 
«актьівістам» хацеу напісаць 
«камсамольцам». Я не спрабую 
лавіць цябе на словах, але 
камсамолец і актьівіст — па- 
няцці тоесныя. Няужо ты такі 
наіуньї і на самай справе лі- 
чыш, што камсамолу патрэбны 
толькі твае узносы? Падачкі 
камсамолу не патрэбны. Ты 
яшчэ не адчуу сваю неабход- 
насць камсамолу? Як жа ты яе 
збіраешся адчуць, калі у сце
нах універсітзта цябе ніхто і 
нішто не цікавіць? А ці узяуся 
ты хоць за адну справу? Хоць 
адну праблему ты вырашыу? 
Ці спрабавау змагацца з нудой

«Я —  ЗА  СВАБО ДНЫ  ВЫ- 
БАР...» Хачу адзначыць, што я 
таксама, як і Н. К ., за свабод- 
ны выбар сваёй жыццёвай па- 
зіцьіі. Людзі самі павінньї ста- 
віць перад сабой мэты і здзяй- 
сняць іх. І я не хачу, каб мя- 
не прьімушалі рабіць тое, ча- 
му я не веру, да чаго не ад- 
чуваю ніякага прызвання, таму 
я свядома накіроуваю і арга- 
нізую кола сваіх інтарзсау та
кім чынам, каб было цікава

«Опыта й

«А што зраб

сябе»
жыць. Прыклады? Калі ласка: 
я пастушу вучыцца на факуль- 
тэт журналістьікі (дарэчы, па- 
ступау тройчы), таму што лічу 
працу журналіста цікавай. 
і адказнай. У вольны час зай
маюся грэбляй, працую трене
рам на грамадскіх пачатках, 
для мяне тэта цікава. Ды і 
трэнерау пакуль што не хапає. 
На факультзце працую адным 
з рэдактарау насценнай газе
ты. Справа таксама цікавая.
І патрэбная.

«Не рвусь я грудью в капи
таны»... Што прауда, то 
прауда. Ён не рвецца, а хутчэй 
за усё адарвауся ад усіх, ад- 
гарадзіуся ад таварышау не- 
прынцыповай ф іласофіяй сузі- 
ральніка, нацзліушьі сябе на 
ззглытванне ведау, або, прасцей 
кажучы, на дыплом. Дарэчы, 
незразумела, чаму Н. К. так 
цвёрда перакананы у тым, што 
ВНУ павінна даваць толькі ве
ды? Бадай, не будзе спрэч- 
ным тое, што веды, нават вы- 
датныя, самі па сабе яшчэ не 
гарантуюць чалавеку высока- 
сумленных паводзін, не забяс-. 
печваюць яго маральных яка- 
сцей. Больш таго, голыя веды 
часам ператвараюцца у форму 
абразлівай знявагі да нава- 
кольных, беспадстаунай зада- 
воленасці сабой. Грош цана ве
дам, калі яны не падмацоува- 
юцца практыкай, не становяцца 
сапрауднай часткай агульнай 
культуры, не з'яуляюцца пера- 
кананнем.

Хто ён, гэты Н. К.? Пачына- 
ючы дэмагог? Актыуны песі- 
міст? А  можа, проста звычай- 
ны паклбпнік? Памятаеце, «я 
лічу іх (камсамольскіх лідзрау) 
людзьмі няшчьірьімі»? Безу- 
моуна, і на камсамольскай ра- 
боце можна сустрэць безьіні- 
цыятыуных фармалістау, якія 
толькі і здольны, што схавацца 
у «папяровую завіруху». Такое, 
на жаль, здараецца, але аутар 
мянушку «няшчырыя» падара- 
вау усяму камсамольскаму ак
тыву. Тэта і ёсць тое, што на- 
зываецца паклёпам. Наогул 
«праграма пазіцьіі» пакідае 
дзіунае уражанне: з аднаго
боку, аутар паустае чалавекам, 
які імкнецца да вялікай спра
вы, а з другога — адчуваецца, 
што сам ён і пальцам не ва- 
рухне, каб нешта побач з са
бой удасканаліць.

В. ЧАРНЯУСКІ, 
студэнт факультета журналі- 

стьїкі.

і фармалізмам у студзнцкім 
жьіцці? Ці унёс ажыуленне у 
жыццё трупы, хаця б у адзін 
камсамольскі сход, на якім ты 
не проста сядзеу? Хаця б ад
наго двоечніка ты прьімусіу 
вучыцца? (Ты ж спрабуеш па- 
кінуць за ВНУ толькі адука- 
цыйныя задачы). Твой адказ 
ведаю: «Усё гэта я ужо чуу 
шмат разоу». Зразумела, чуу. 
А  што зрабіу? Жахлівей тваіх 
слоу: «Толькі б мяне не чапалі 
і не прьімушалі рабіць тое, ча
му я не веру»— нічога не 
прыдумаеш. Табе няма ніякай 
справы, што у тваёй групе па- 
лова троечнікау, а ёсць і дво- 
ечнікі, якія заутра будуць 
дрэнна кіраваць вытворчасцю, 
няумела вучыць тваіх дзяцей,

пісаць нізкаякасньїя кнігі... Ты 
не прывык жыць для другіх. 
А без гэтага ты ніколі не ад- 
чуеш сваёй неабходнасці не 
толькі камсамолу, але і лю- 
дзям наогул. Ведаю, ёсць у 
цябе сябры, якім ты патрэбен. 
Наурад ці называеце вы сябе 
«сераднячкамі», «шзрьімі асо- 
бамі», хутчэй за усё гэтыя 
зпітзтьі вы пакідаеце для нас, 
актьівістау. Думайце што хо- 
чаце, а мы будзем чытаць Аст- 
роускага і змагацца з пасіуна- 
сцю, слухаць музыку і дзяліць 
радасць ад яе з іншьімі, ву
чыцца і вучыць адстаючых. 
Мы будзем спрачацца на схо
дах, таму што не жадаєм , каб 
было у жьіцці зло, таму што 
імкнемся да шчасця, і не толь
кі для сябе.

Будучыня — за людзьмі ак- 
тьіуньїмі, за тьімі, хто разумее, 
што іх веды патрэбны не толь
кі асабіста ім. Не спадзявайся, 
Н. К., што доуга працягнецца 
тваё «шчасце». Барацьба з ва- 
мі ужо ідзе. Не думай, што 
павялічваецца колькасць табе 
падобных і знікаюць «звышак- 
тьівізаваньїя» прадстаунікі сту- 
дзнцтва. Нас — больш. І не 
кар'еры мы шукаєм, а працу- 
ем дзеля таго, каб пазбавіц- 
ца ад мяшчанства і абыякава- 
сці. У  нас ёсць перавагі перад 
вамі — мы не . палохаемся 
«чорнай» работы, мы верым у 
людзей. Нашы веды патрэбны 
нам не для «свецкіх» размоу, 
а каб ператварыць іх у спра
вы.

Што ты цяпер скажаш,
Н. К.?

А. ГУЛЕВ1Ч, 
загадчыца сектара 

уліку камітзта камсамола.

ПРАЦЯГВАЕМ  
ДЫСКУС1Ю:

...У рэдакцыю прыйшло 
пісьмо. З ’ява звичайная. 
Але бываюць пісьмьі, якія 
называюць «сярдзітьімі» 
ці «калючьші». Тое, што 
даслау студэнт Н. К., 
іменна з гэтай серьй. Ён 
абвінавачвае увесь свет у 
тым, што яго супраць волі 
спрабуюць зрабіць актьі
вістам, пазбауляюць права 
выбару сваёй жыццёвай 
пазіцьіі. Адначасова Н. К. 
скардзіуся на ияшчырасць 
камсамольскіх важакоу, іх 
захапленне «паперкамі», 
пісау пра нуду у студзнц
кім жьіцці, крытыкавау 
нецікавьія мерапрыемствы 
і прапанавау пакончыць з 
выхаваннем дарослых, як 
ён лічьіць, людзей і пакі- 
нуць за ВНУ толькі аду- 
кацыйныя задачы. «На- 
вошта мне гэта патрэбна?» 
— вось асноунае пытанне, 
якое задає усім Н. К.

Сёння газета друкує
водгукі на яго пісьмо. 
«Каму што патрэбна?» Т а
кім загалоукам можна 
аб’яднаць адказы, як ія  мы 
атрьімалі. Яны сталі свое- 
асаблівьім працягам ды- 
скусіі «Актыуная жыццё- 
вая пазіцьія студэнта. У 
чым яна праяуляецца?»

Т В А Я  А К Т Ы У Н А Я  
ЖЫЦЦЁВАЯ ПА31ЦЫЯ

«А табе с
ПАВАЖ АНЫ Н. К.! 3 падвое- 

най увагай чытау я твой ліст 
у газету, таму што некалі сам 
меркавау такім чынам і таму, 
што цяпер думаю інакш.

Паслухай, ты адукаваны ча- 
лавек. Гэта бясспрэчна, тым 
больш, што ад вучобы ты не 
ухіляешся, як сам гаворыш. 
Значыць, ведаеш, што назоунік 
«грамадства» і прьіметнік «гра- 
мадскі» маюць адну аснозу. I 
не толькі граматычную. Няужо 
ты, вывучаючы універсітзцкія 
навукі, у тым ліку і грамадскія, 
не ведаеш, што у нас у краіне 
людзей у значнай меры аб'яд- 
ноуваюць грамадскія сувязі? I 
ці не здаецца табе, што дзя- 
куючы сваёй пазіцьіі ты урэш- 
це застанешся у баку ад 
грамадства, якім бы выдатным 
спецьіялістам ты ні быу. А у гэ- 
тым выпадку табе пагражае 
тое, чаго маладосць не любіць, 
— мяшчанства,

Я згодзен з табой наконт «па- 
пяровай завірухі», фармалізму 
і нуды, якія пануюць у пэуных 
студзнцкіх групах. Але чаму 
тваё высакароднае абурэнне 
ананімнае, а абвінавачванні 
агульныя? Калі цябе, як і мяне, 
хвалююць нашы недахо- 
пы, чаму ты не прыйдзеш 
у камітзт камсамола, у праф- 
бюро, і не проста каб паскар- 
дзіцца, а з нейкай прапановай, 
добрай парадай? Канешне, мо
жа здзрыцца, што наб'єш сабе 
гузакоу, пакуль будзеш змагац
ца за прауду, але мне здаецца, 
ты абвіназачваеш толькі для

таго, каб прыкрыць уласную 
інфантьільнасць.

Ты лічьіш, што камсамолу, 
акрамя узносау, ад цябе нічо
га не патрэбна. Здаецца, ты на
огул не адчувазш сябе патрэб- 
ным людзям. Але калі ты сам 
не жадаєш і пальцам варух- 
нуць, ніхто не прыбяжыць да 
цябе і не скажа: «Дапамажы!». 
Табе навязваюць «несур'ёзныя» 
мерапрыемствы? А як наконт 
таго, каб паспрачацца, павая- 
ваць, нарэшце, прапаназаць 
тое, што ты лічьіш сур'ёзным? 
Ці не аб гэтым вы часам шка- 
дуеце у сваёй кампаніі? Але... 
нервовыя клеткі не аднауляюц- 
ца, часу не хапає, ды і назош- 
та парушаць спакойнае жыц
цё...

Табе цёпла і утульна. Ты па- 
гарджаеш кар'ерьістамі, смя- 
ешся над упартьімі адзіночка- 
мі, якія, між іншьім, чакаюць не 
дачакаюцца дапамогі ад такіх 
жа, як ты. А  табе спакойна.

«Я — за свабодны выбар 
сваёй жыццёвай пазіцьіі». Ні
хто і не загадвае табе думаць 
толькі так і не інакш. Сзаю 
жыццёвую пазіцьію ты, як і 
кожны з нас, выбераш сабе 
сам, толькі памятай, што ты 
— чалавек дарослы, грамадзя- 
нін сваёй краіньї і, спадзяю- 
ся, яе патрыёт. А краіне па
трэбны маладыя, разумныя, 
сумленныя і гарачыя сэрцы, якія 
здольны адстаяць нашы ідзальї 
у любой барацьбе, а так сама і у 
ідзалагічнай. Вось навошта гэ
та табе, мне і усім нам!

1. АРЛОУ.

У ЦЭЛЫ М  Я ЗГО ДЗЕН  
з думкай IT. К. Навошта 
мне грамадская работа? 
Толькі нервы сапсуеш. Не, 
не падумайце, калі ласка, 
што я  нічьім не займаюся. 
Кожны год мяне вьібіра- 
юць у кіруючьія органы 
факультэта. Стараюся ап- 
раудаць давер таварыш ау 
і вельмі задаволены, калі 
бачу добрыя вьшікі сваёй 
працы.

((Звяртаюся
камсамольскіх

важакоу»
НЕ М АГУ НЕ ЗГА Д ЗІЦ Ц А  з

Н. К. у адным: «бурная дзей- 
насць, накіраваная у нікудьі» 
сапрауды нікому не патрэбна. 
Больш таго, яна небяспечна. 
Нядбайныя актьівістьі, якія 
ствараюць ілюзію дзелазітас- 
ці, не задумзаюцца аб неаб
ходнасці і карьісці сваёй пра
цы. Але калі я ны проста не 
думаюць аб гэтым, дык іншьія, 
тыя, хто яшчэ не стау на ак- 
тыуную жыццёвую пазіцьію, 
выказваюць недавер і сумнен- 
не у неабходнасці грамадскай 
работы наогул.

Сапраудны актьівіст у пер
шую чаргу клапоціцца аб тых, 
хто вучыцца і жызе побач. Не- 
здарма кажуць, што чалавек 
адчувае сябе шчаслівьім толь
кі тады, калі шчаслівьія зкру- 
жаючыя яго людзі. А за шчас
це трэба змагацца, лістьі у га
зету тут не дапамогуць.

У  нас ёсць шмат цудоуных, 
добрых традыцый. Але, на 
жаль, сустракаецца яшчэ фар- 
мальны падыход да іх, калі не 
улічваюцца асаблізасці сту- 
дэнцкай аудьіторьіі, час празя- 
дзення, ступень занятасці. А 
гэта вельмі важна. Хачу ззяр- 
нуцца да камсамольскіх важа
коу: каб не было такіх вось 
пісьмау (і не толькі пісьмау, 
але і размоу), трэба вельмі ста
ранна прадумваць усе мера
прыемствы, вывучаць водгукі 
студэнтау пасля іх празядзен- 
ня, абааязкова улічваць па- 
жаданні і заувагі. Толькі у гэ
тым выпадку мы можам раз- 
лічзаць на памяншэнне колька- 
сці людзей, якія не бачаць не
абходнасці у грамадскай рабо- 
це. Яны проста не змогуць за- 
ставацца у баку ад яе.

І. ДАЛГОВА,
студентка механіка- 

матэматычнага факультэта.

розныя павучанні, крыты- 
ку і г. д. Папрацуюць лю
дзі так з год і адыходзяць 
ад грамадскага жыцдя. На 
змену ім прыходзяць тыя, 
каму патрэбны льготы ці 
к ар ’єра. Яны ствараюць 
для гэтага бачнасць рабо
ты, і не больш. Вось ад- 
куль нецікавасць нашага 
студэнцкага жыцця, пра 
якую так шмат гавораць. 
Такія людзі — тыя ж са-

«Ст ану та
Але што я  маю? Па- 

першае, вядомасць не 
толькі на факультзце, а і 
у пэуных колах універсі- 
тэта. Па-другое, мяне 
узнагародж валі граматамі, 
маю падзякі.

Чаго не маю? Не маю 
вольнага часу, не магу на
ват спакойна адпачыць, 
вучыцца цяж кавата. Ця
пер спатыкнууся у час се
сії і гадау: ці будзе с т и 
пендия? Сорак рублёу мне 
вельмі патрэбны.

А што має ГІ. К.? Усё, 
што трэба. Ён цікава пра- 
водзіць вольны час, якога 
у яго шмат, спакойна рых- 
туецца да экзамеиау і без 
напружанасці здає іх. І 
самае галоунае — ён не 
псує нервы. Ніколі.

Не памыляецца той, хто 
нічога не робіць. Мне ж 
даводзіцца па некалькі ра 

" у дзень выслухоуваць

І І

І дав<Lі 1 р а -  і  .

в ц !  ! _

м ы я Н. К., толькі у другім 
выглядзе.

Гавораць, што трэба 
весці барацьбу супраць 
«ціхіх», такіх, як Н! К. 
Нічога не выйдзе. Упэуне- 
ны, як кажуць, на сто пра- 
цэнтау. Перш чым такое 
рабіць, трэба прагледзець 
свае рады. Трэба пада- 
браць у камсамольскія, 
прафсаюзныя, іншьія гра
мадскія арганізацьіі такіх 
студэнтау, як ія  б з душой 
працавалі, каб для іх та
кая дзейнасць была радас- 
цю, стварыць для іх працы 
пэуныя умовы. Тады мож
на будзе гаварыць пра ба
рацьбу з Н. К.

А так я  згодзен з ім. 
Мабыць, у  наступним на- 
вучальным годзе я  зраб- 
люся такім жа, як і ён, 
хоць і не хочацца.

А. В .,  
студэнт.

ф 2 стар, ф «БЕЛАРУСИ! УН1ВЕРС1ТЭТ» © 24 лютага 1933 г. ©



НА КРЫААХ СПАБОРНІЦТВА
САЦЫЯЛ1СТЫЧНЫЯ 
АБАВЯЗАЦЕЯЬСТВЫ

БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА
ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА

ІМЯ У. І. ЛЕНІНА НА 1933 ГОД
Прымаючы удзел ва Усесаюзным сацьшлістьічньїм спа- 

борніцтве, калектыу Беларускага ордэна Прадоунага Чыр- 
вонага Сдяга дзярж аунага універсітзта ім я У. І. Леніна 
бярэ на сябе наступныя сацьшлістьічньїя абавязацельствы:

1. Выканаць план прыёму і план выпуску спецьіялістау 
па усіх формах навучання.

2. Абараніць 5 доктарскіх і не менш за 90 кандыдац- 
кіх дысертацый супрацоунікамі і аспірантамі універсітзта.

3. Падрыхтаваць да друку і выдаць не менш за 15 ву- 
чзбнікау і вучэбных дапаможнікау і 130 метадычных рас- 
працовак.

4. П адрыхтаваць да друку і выдаць не менш як 450 
дакладау на навуковыя канферзнцьіі.

5. Давесці да 37 працэнтау колькасць дыпломных работ, 
рэкамендаваных да укаранення.

6. Прадставіць на Усесаюзны і Рзспубліканскі конкур
сы не менш як 280  студзнцкіх навуковых работ.

7. Падрыхтаваць не менш як  180 артыкулау у сааутар- 
стве са студзнтамі.

8. А трымаць не менш як 65 працэнтау станоучых ра- 
шэнняу па заяуках на вьінаходніцтвьі.

9. А трымаць зканамічньї эфект ад укаранення законча-
ных навукова-даследчых работ не менш як 15 мшьёнау 
рублёу.

10. Працягваць работы па 14 тэмах, звязаных з рзаліза- 
цыяи Харчовай праграмы СССР. Выканаць работ на агуль- 
ную суму 1,5 мшьёна рублёу.

11. Сфарміраваць зводны студзнцкі будаунічьі атрад 
колькасцю не менш як 2000 чалавек.

12. Прачытаць перад насельніцтвам не менш як 8700 
лекцый.

13. Правесці 30 паходау па месцах рэвалюцыйнай, бая- 
вой і працоунай славы савецкага народа, прыцягнуць да 
удзелу у іх 800 студэнтау.

14. Асвоіць студзнцкімі будаунічьімі атрадамі 5 млн. 
рублёу капіталаукладанняу.

15. Падрыхтаваць майстроу спорту СССР і кандыдатау 
у майстры — 30 чалавек, спартсменау I разряду — 90 
чалавек, спартсменау масавых разрадау — 4700  чалавек, 
значкістау ГПА — 2200 чалавек.

16. Выканаць иаменклатурных мерапрыемствау па ахо- 
ве працы і тзхніцьі бяспекі на 22 тысячы рублёу.

17. Выпрацаваць сіламі супрацоунікау і студэнтау не 
менш як 100 тысяч чалавекадзён у калгасах і саугасах 
рзспублікі, у тым ліку і у падшэфным саугасе «Гарадок».

18. Сзканоміць 110 тысяч кілават-гадзін злектразнергіі.

Сацьшлістьічньїя абавязацельствы абмерка- 
ваны і аднадушна прыняты на сходзе праф- 
саюзнага актыву Белдзяржуніверсітзта імя 
У. І. Леніна 11 лютага 1983 года.

З В О Д Н А Я  Т А Б Л І Ц А  
РАЗМЕРКАВАННЯ МЕСЦ ПА ВЫШКАХ 
САЦЫЯЛ1СТЫЧНАГА СПАБОРНІЦТВА 

ФАКУЛЬТЭТАУ У 1982 ГОДЗЕ
I 11 III IV V VI

Фізічньї 5

Адбыуся сход прафсаюз- 
нага актыву БДУ імя У. I. 
Леніна, які падвёу вьінікі са- 
цьіялістьіннага спаборніцтва 
за 1982 год і прыняу сацыя- 
лдстычныя абавязацельствы 
калектыву універсітзта на 
1983 год.

На сходзе прафсаюзнага 
актыву прьісутмічалі члены 
прафсаюзнага камітзта уні
версітзта, прафсаюзных бю
ро факультэтау і падраздзя- 
ленняу, прафгрупоргі, члены 
рэктарата, парткома і сак- 
ратары партыйных бюро фа
культэтау.

З дакладам вьіступіу стар- 
шыня прафсаюзнага камі
тзта БДУ імя У. І. Леніна, 
дэлегат XVII з’езда праф- 
саюзау СССР Э. В. Шаста- 
ковіч. У спрэчках вьіступілі 
дырэктар НДІ ФХП В. В. 
Свдрыдау, старшыня праф- 
бюро кафедр грамадскіх 
навук А. І. Мішук, загадчык 
кафедры матэматычнага за- 
беспячэння АСК М. А. Ле- 
пяшынск!, старшыня праф- 
бюро СКТБ з доследнай вы- 
творчасцю Г. М. Пармон, 
сакратар партбюро фізічна- 
га факультэта Л. М. Баркоу- 
скі, старшыня прафбюро
выдавецтва БДУ і друкарні 
В. Р. Рудзь, старшыня ка- 
місіі аховы працы і тзхнікі 
бяспекі прафсаюзнага камі
тзта П. М. Гапонік.

У СВАІМ  Д А КЛ А Д ЗЕ стар
шыня прафсаюзнага камітзта 
Э. В. Шастаковіч адзначыу, 
што калектыу універсітзта, 
ажыццяуляючы пстарычныя 
рашзнні XXV I з'езда КПСС, 
паспяхова выканау прынятыя 
сацьіялістьічньїя абавязацельст
вы па падрыхтоуцы высокаква- 
ліфікаваньїх спецьіялістау для 
народней гаспадаркі, асветы, 
навукі і культуры, у развіцці і 
павьішзнні зфектьіунасці наву
ковых даследаванняу, прысвя- 
ціушьі іх знамянальнай падзеі 
у жьіцці савецкага народа — 
60-годдзю утварэння СССР.

Ва Усесаюзным сацьіялістьіч- 
ным спаборніцтве у азнамена- 
ванне 60-й гадавіньї СССР пе- 
раможцамі прызнаны калекты- 
вы СКТБ з доследнай вытвор- 
часцю і выдавецтва Белдзярж
універсітзта, якія узнагароджа- 
н ы пераходньїмі Чьірвоньїмі 
сцягамі мінВНУ СССР і ЦК 
галінозага прафсаюза.

Камсамольская арганізацьія 
універсітзта узнагароджана, як 
і у мінульїм годзе, пераходным 
Чырвоным сцягам ЦК ЛКСМ  
Беларусі за першае месца ся- 
род навучальных устаноу рзс
публікі па вьініках трзцяга пра- 
цоунага семестра.

Падводзячы вьінікі сацьіялі- 
стычнага спаборніцтва за 1982 
год, сказау дакладчык, не- 
абходна зауважыць, што уні- 
версітзт перавыканау план вы
пуску спецьіялістау па усіх 
формах навучання. На дзён- 
ным аддзяленні дыпломы спе
цьіялістау атрьімалі 1826 чала
век, з якіх 689 бьілі накіраваньї 
на работу у сельскія мясцова- 
сці рзспублікі. Акрамя таго, 
343 чалавекі з сельскай мясцо- 
васці атрьімалі універсітзцкую 
адукацыю на завочнай форме 
навучання.

Аб павьішзнні якасці пад- 
рьіхтоукі спецьіялістау свед- 
чыць наступнеє: 11,6 працзнта 
вьіпускнікоу дзённай формы 
(212 чалавек) атрьімалі дып- 
лом з адзнакай (у 1981 го- 
дзє — каля 9 працэнтау). Па 
вячэрняй форме навучання ад- 
паведна 2,6 і 1,4 працэнтау. Тэ- 
матыка дыпломных работ усё 
цясней звязваецца з рашэннем 
важнейшых вытворчых задач і 
навуковых праблем: 36,6 пра- 
цэнта з агульнай колькасці ды
пломных работ рэкамендаваны 
да укаранення (у 1981 годзе— 
26,6). Так, напрыклад, па вьіні- 
ках дыпломнай работы студэн- 
та фізічнага факультэта А . Са- 
зонава у друк накіраваньї два 
артыкулы.

Вялікіх поспехау дасягнулі 
вучоныя універсітзта, работа 
якіх была накіравана на рас- 
шырэнне фундаментальных 
даследаванняу і рашэнне шэ- 
рагу актуальных задач пры- 
кладнога характару, пастауле- 
ных перад савецкэй навукай 
XXVI з'ездам КПСС, майскім

і лістападаускім (1982 г.) Пле- 
нумамі ЦК КПСС. Зараз ва 
універсітзце вядуцца работы 
па 14 тэмах, звязаных з рзалі- 
зацыяй Харчовай праграмы.

У 1982 годзе было укаранё- 
на у вытворчасць 114 і у ву- 
чэбны працэс 40 навукова-дас
ледчых работ. Зканамічньї 
эфект ад укаранення склау 
22,4 мшьёна рублёу. Атрымана 
197 станоучых рашэнняу на вы
дачу аутарскіх пасведчанняу.

Супрацоунікі універсітзта 
удзельнічалі у рабоце 300 між- 
народных, усесаюзных і рэс- 
публіканскіх канферэнцый, сім- 
позіумау, семінарау.

За мінульї год выдадзены 
222 работы, у тым ліку 61 ма- 
награфія, 115 падручнікау і ву
чэбных дапаможнікау, 22 збор- 
нікі навуковых прац і 24 бра- 
шуры.

Універсітзт супрацоунічау з 
6 ВНУ сацьіялістьічньїх краін,
3 якімі праводзіу сумесныя да- 
следаванні па 35 тэмах.

За год абаронена 5 доктар
скіх і 116 кандьідацкіх дысер
тацый.

У вьжананні тэматычнага 
плана навукова-даследчай ра
боты універсітзта удзельнічала 
1846 студэнтау. Па вьініках 
НДР надрукавана 257 артыку
лау і дакладау у матэрыялах 
канферэнцый, з'ездау, сімпозі- 
умау, ва усесаюзных і рзспуб- 
ліканскіх часопісах. Сталі саау- 
тарамі вьінаходніцтвау 24 сту- 
дэнты.

Разам з тым, як адзначыу 
дакладчык, навукова-даслед-
4 ы я падраздзяленні павінна 
насцеражыць тэндэнцыя па- 
мяншэння колькасці работ, 
укаранёных у вытворчасць. У 
параунанні з 1981 годам зкана
мічньї эфект ад укаранення да- 
сягненняу навуковых даследа
ванняу паменшыуся на 1 міль- 
ён 200 тысяч рублёу.

Неабходна яшчэ раз уважлі- 
ва прааналізаваць нашы маг- 
чьімасці і зрабіць усё неабход- 
нае, каб палепшыць падрых- 
тоуку кадрау вышэйшай квалі- 
фікацьіі. Мала яшчэ ва універ
сітзце абараняецца доктарскіх 
дысертацый. Застаецца нізкім 
працзнт абароны дысертацый 
у тзрмін. На факультэце рады- 
еф ізікі і злектронікі, Х ІМ ІЧ Н Ь ІМ , 

біялагічньїм, гістарьічньїм, ка
федрах педагогікі, палітьічнай 
зканоміі гуманітарньїх факуль
тэтау, у НДІ ПФП і Ф ХП , а 
таксама у іншьіх падраздзялен- 
нях не выконваюцца абавяза
цельствы па абароне дысерта
цый.

Далей таварыш Э . В. Ш аста
ковіч адзначыу, што задача 
сходу прафсаюзнага актыву не 
толькі у тым, каб падвесці вы- 
нікі спаборніцтва, але і раз- 
гледзець тыя праблемы арга- 
нізацьіі яго, вырашэнне якіх у 
многім прадвызначае паспяхо- 
вае выкацанне студзнтамі, вы- 
кладчьїкамі, вучоньїмі, рабочы- 
мі і служачьімі універсітзта са- 
цьіялістьічньїх абавязацельст- 
вау трэцяга года адзінаццатай 
пяцігодкі.

Так, напрыклад, пры падвя- 
дзенні вьінікау міжфакультзцка- 
га спаборніцтва па вучзбна-ме- 
тадычнай рабоце не улічаньї 
вьінікі выкарыстання тзхнічньїх 
сродкау навучання.

У чым жа справа? А справа 
у тым, што у саміх умовах спа
борніцтва першы паказчык — 
«наяунасць сродкау»— нічога не 
можа сказаць аб іх выкары- 
станні, а даныя па другому па- 
казчыку— «выкарыстанне тзх
нічньїх сродкау у вучэбным 
працзсе»— падаюць: па факуль- 
тэтах — кабінет ТСН БДУ, па 
кафедрах — метадычныя камі- 
сіі факультэтау. Але гэтых рэ- 
зультатау і не магло быць, та
му што да цяперашняга часу 
няма «Палажэння аб конкурсе 
на лепшае прымяненне тзхніч
ньїх сродкау навучання у вучэб
ным працэсе». А рашэнне са- 
вета універсітзта па гэтаму пи
танню прынята больш чым год 
назад. Названы і канкрэтныя 
выканауцы — вытвсрча-маса- 
вая камісія прафсаюзнага ка

мітзта, вучэбна-метадычны
цэнтр і вучэбны аддзел.

Такім чынам, першая прабле- 
ма у арганізацьіі спаборніцт
ва — выкананне, дьісцьіпліна 
саміх арганізатарау сацьіялі- 
стычнага спаборніцтва. Другая, 
не менш важная, — аператыу- 
нае вывучэнне перадавога во- 
пыту. Вось, напрыклад, на фі- 
зічньїм факультэце ужо 2 гады 
дзейнічае «Палажэнне аб кон
курсе на лепшую вучэбную ла- 
бараторыю». Тэта дазволіла 
факультэту не толькі аблег- 
чыць падвядзенне вьінікау па 
прымяненню ТСН, але і сты- 
мулявала кафедры да удас- 
каналення вучэбнага працзсу. 
За два гады колькасць прэтэн- 
дэнтау на прызавыя месцы у 
гэтым конкурсе падвоілася.

А ва універсітзце такіх лаба- 
раторый 40. Магчыма, гэты 
вопыт дапаможа вырашыць і 
праблему арганізацьіі спабор
ніцтва сярод вучзбна-дапамо- 
жнага персаналу. Зауважым, 
што на факультзтах іх працуе 
575 чалавек, а практычна яны 
не могуць адчуць і убачыць 
вьінікі свайго удзелу у сацыя- 
лістьічньїм спаборніцтве, таму 
што яно не арганізавана у ма- 
штабах універсітзта.

Вьіклікае здзіуленне і тое, 
што дагазорау аб спаборніцт
ве паміж НДІ няма, як не існує 
іх і паміж факультзтамі і ка
ф едр ам ! Неабходна рас- 
працаваць палажэнне аб 
спаборніцтве на званне лєп- 
шай навукова-даследчай ла- 
бараторьіі. У ім, акрамя 28 ла- 
бараторый інстьітутау, могуць 
прыняць удзел 3 праблемныя і 
8 галіновьіх лабараторый назу- 
кова-даследчай часткі універсі
тзта.

У гэтых прыкладах яскрава 
бачны памьілкі вытворча-маса- 
вай камісіі прафсаюзнага камі
тзта. Не у меншай ступені віна 
і агульнауніверсітзцкай камісіі 
па арганізацьіі сацьіялістьічнага 
спаборніцтва. Такім чынам, 
чарговы і вельмі сур'ёзны не- 
дахоп усёй арганізацьійнай ра
боты па сацьіялістьічнаму спа- 
борніцтзу — адсутнасць асабі- 
стай і н і ц ь і я т ь і в ь і  у пошуках най- 
больш эфектыуных калектыу- 
ных і індьівідуальньїх форм 
спаборніцтва.

У сацьіялістьічньїм спабор
ніцтве неабходна шырэй прак- 
тыкаваць сістзму конкурсау. У 
СКТБ з доследнай вытзорча- 
сцю і Вьілічальньїм цэнтры на- 
запашаны цікавьі вопыт па ар- 
ганізацьіі конкурсау «Лепшы 
па прафесіі», прычым не толь
кі па асноуных рабочых прафе- 
сіях, але і сярод інжьінерна- 
тзхнічньїх работнікау. Напрык
лад, «Лепшы канструктар», 
«Лепшы тэхнолаг». Тэта адна з 
цікавьіх форм індьівідуальнага 
спаборніцтва, якую неабходна 
разівіваць, распаусюджзаць і 
праводзіць не толькі у падраз- 
дзяленнях, але і ажыццяуляць 
на узроуні універсітзта. Гэтыя 
конкурсы маюць вялікае выха- 
ваучае значзнне, узмацняюць 
адказнасць кіраунікоу за ства- 
рэнне неабходных умоу для 
работы.

Выступаючы адзначыу, што 
далейшае фарміраванне адзі- 
най сістзмьі індьівідуальньїх і 
калектыуных форм спаборні
цтва немагчыма без новага па
лажэння аб арганізацьіі сацыя- 
лістьічнага спаборніцтва ва 
універсітзце. Ранэйшае пала
жэнне, выдадзенае у 1977 го
дзе і дапоуненае у 1979 сістз- 
май паказчыкау міжфакуль- 
тзцкага саперніцтва, ужо не 
адпавядае дасягнутаму узроу- 
ню унутрьіуніверсітзцкага спа
борніцтва.

У заключение таварыш Ш а
стаковіч сказау, што, выконза- 
ючы гістарьічньїя рашзнні XXVI 
з'езда КПСС, майскага (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, рашзнні 
XX IX  з'езда КПБ, калектыу Бе
ларускага ордэна Працоунага 
Чырвонага Сцяга дзяржаунага 
універсітзта імя У. І. Леніна 
прыкладзе усе свае сільї, веды 
і вопыт да дасягнення яшчэ 
больш вьісокіх паказчыкау у 
сацьіялістьічньїм спаборніцтве.

Радьюфізікі і
злектронікі 10
Хімічньї 11
Механіка-матзматьічньї 7
Прыкладной матзматьікі 2
Біялагічньї 8
Геаграфічньї 9
Гістарьічньї 4
Журналістьікі З
Юрыдычны 6

А 2 3 5 1

3 3 2 6 _
4 1 4 9 5
6 6 8 1 3
7 5 6— 7 4 2
2 11 1 10 7

9— 10 8 5 11 10
5 10 6—7 3 4
8 7 9 8 8

11 9 11 2 9
9— 10 4 10 7 6Філалагічньї 1

I — кадры, пазышэнне кваліфікацьіі
II — навукова-даследчая работа
III — навукова-метадычная работа
!V —■ навукова даследчая работа студэнтау 
V — грамадска-палітьічная і арганізацьійна-масавая работа 
Vi — агульнає месца.
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ГУРТОК «Старажытны 
свет і сучаснасць» быу ство- 
раны на гістарьічньїм факуль- 
тзце дауно, але канчаткова 
сф арм іравауся толькі у  1978 
годзе. З гэтага года і пачы- 
наецца .яго летапіс. У 80-я 
гады гурток перажыу свае 
другое нараджэнне. Новыя 
члены яго — знергічньїя і 
дапьітлівьія. «Ветэраны»-трэ- 
цякурснікі і першакурснікі 
стварьілі актыу, ядро гуртка.

СТУДЭНТ І НАВУКА

даклады да заняткау па мі- 
фалогіі на тэму «Антычная 
м іфалогія у рускім жьівапі- 
се» і іншьія.

Займаюцца у гуртку не 
толькі студзнтьі-гісторьікі, а 
і філосафьі, палітзканомьі, 
прыцягвае ён і студэнтау вя- 
чзрняга аддзялення. Госці 
таксама могуць вьіступіць са 
сваімі дакладамі.

Работа навуковага гуртка

Галоуная рыса
А рганізацьія работы стала 
цяпер іх справай, а не толь
кі клопатам кірауніка. Па 
прапанове Ір ьть і Левінай ар- 
ганізавалі кансультацыйнае 
бюро у дапамогу першакурс- 
нікам, як ія иішуць курсавыя 
работы.

Зацікауленасць — галоуны 
стымул актьіунасці студзн- 
тау. Некаторыя прыходзяць 
у гурток толькі з-за курса- 
вых. Іншьія ж, а іх боль- 
шасць, прыходзяць, каб пра- 
цаваць. У іх шьіцці гурток 
займає важнае месца. Тут 
яны не толькі пачалі сваю 
навукова-даследчую работу, 
але і знайшлі сябро.у-адна- 
думцау. А Ірьгаа Левіна, 
Ганна Смольская, Марына 
Цемчьік і пасля заканчзння 
універсітзта засталіся яго 
членамі.

Членау гуртка «Стараж ыт
ны свет і сучаснасць» вы- 
значае нястомнасць у пошу
ках новага. Імкнучьіся да 
пагльїбленасці у прадмет, 
яны вьірашьілі узяць адзін 
напрамак у навукова-даслед- 
чай рабоце. І вьібралі міфа- 
логію. Гэта эксперымент. А 
пакуль студэнты рыхтуюць

не абмяжоуваецца рамкамі 
універсітзта. У лістападзе 
1981 года Ірьіна Зуй і Аляк- 
сандра Верашчагіна (іх рабо
ты прызнаны лепшьімі) бьші 
запрошаны у Казань на сту- 
дэнцкую навукова-практыч- 
ную канферэнцыю, а у краса- 
віку 1982 года яны вьіступі- 
лі на навуковай канферзнцьіі 
у Сімферопалі. У сваю чаргу, 
гурткоуцы прьімалі у сябе 
студэнтау з Харкава, Казані, 
Вільнюса.

Звязаны  гурток і са школь- 
нікамі. Кафедра вядзе у 41-й 
мінскай школе факультатыу- 
ны курс для вучняу старэй- 
шых класау па гісторьіі Ста- 
ражытнага свету.

У планах гуртка — пад- 
рыхтоука міжрзспубліканскай 
канферзнцьіі, а таксама вы
пуск альманаха па міфалогіі. 
І яны свае планы ажыццё- 
вяць, таму што ёсць адна, на- 
пэуна, галоуная рыса у 
удзельнікау гуртка «С тара
жытны свет і сучаснасць»: у 
іх слова ніколі не разьіходзіц- 
ца са справай.

А. З Я Н К Е В І Ч ,  
студзнтка факультзта 

журналістьїкі.

Зім овьі вечар.
Фотаэцюд А . В А Л О Ш Ы Н А .

У ЧАС зім овш х к а н ік у ла у  у  
р озны я куткі Б ела р ус і накіра- 
ва л іся  студэнты і в и к л а д ч и к і  
універсітзта — у д зе льн ік і «зор- 
нага» п а хо д у  па м есцах рЗва- 
лю цы йнай , баявой  і працоунай  
славы  савецкага  народа, пры- 
свечанага 40-годдзю  Сталін- 
градскай  бітви і 40-годдзю  
в и з в о л е н н я  Б ела р ус і ад  ня- 
м ецка-ф аш ьісцкіх захо п н іка у .

С ёння аб п р о йд зены х ш ля 
ха х , аб убачаним , і зр о б лен и м  
расказваю ць самі уд зельн ік і  
паходу.
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Паход 
у гісторьію
«ЗОРНЫЯ» П АХО Д Ы . Колькі 

сэнсу у гэтых словах! Маладо- 
сці лёгка адчуць рух, пра які 
так цудоуна сказау Максім 
Багдановіч:

«...Хто мы такія!
Толькі падарожныя,—

папутнікі сярод нябёс. 
Нашто ж на зямлі 
Сваркі і звадкі, боль і горыч, 
Калі усе мы разам ляцім 
Да зорі»
Назаусёды светлыя для нас 

зорачкі на пілотках салдат і 
зоркі над магіламі загінуушьіх 
байцоу Вялікай Айчыннай.

Не забываем мы і тыя зор- 
ныя часіньї нашай тісторыі, 
сведак якіх ужо не засталося.

Здаецца, мы лю дзі, далбкія 
ад усялякай лірьїкі. Мы — сту
дэнты ф ізф ака і мехмата. На 
зімовьіх канікулах вьірашьілі 
пайсці у падарожжа па Бела
русі, толькі ніяк не маглі вы- 
рашыць — куды? Раптам адзін 
з нас сказау:

— А сёлета ж спауняецца 
сто дваццаць год з часу сла- 
вутага паустання пад кірау- 
ніцтвам Кастуся Каліноускага.

Усе пагадзіліся — шлях наш 
павінен пралегчы па Ашмян- 
скаму і Астравецкаму раёнах. 
Іменна тут, на Гродзеншчыне, 
паустанне набыло найбольшы 
размах.

Акрамя тато, мясціньї гэтыя 
звязаны яшчз з адным імем, 
дарагім кожнаму ураджзнцу 
Беларусі. У Жупранах (Ашмян- 
скі раён) пахаваны Францішак 
Багушзвіч. Як сведчаць нядау- 
на адшуканыя дакументы, паэт 
не толькі словам заклікау су- 
айчьінніка, «каб за край быу 
умерці гатоу», але і сам меу 
дачыненне да паустання 1863 
года.

У гады Вялікай Айчыннай 
вайны нашчадкі паустанцау 
стваралі тут шматлікія парты- 
занскія атрады. А акупанты — 
шматлікія лагеры.

Адам М альдзіс, які сам ро
дам з гэтых мясцін, пісау у кні- 
зе «Астравеччына, край дара- 
гі...» : «У Гудагай завезлі чала- 
век з трыста. Набілі у школу, а 
каторыя начавалі пад голым 
небам. Акружьілі школу калю- 
чым дротам, будкі паставілі з 
кулямбтамі... З трохсот чалавек 
к канцу засталося семдзесят, і 
тых некуды вьівезлі».

Сам Гудагай не на кожнай 
карце адшукаеш. Але мы пера- 
кананы, што чалавек павінен 
вывучаць гісторьію не толькі 
па падручніках і картах, але і 
вось так, адмяраючы сваімі на- 
гамі крокі Каліноускага, Багу- 
шзвіча і тых трохсот невядо- 
мых людзей. Прайсці іх даро- 
гамі, падыхаць іх паветрам...

І нас не палохалі складанасці 
накшталт непагадзі і цяжкіх 
рукзакоу. У абмен на стому 
мы атрьімалі неацзнную ка- 
штоунасць: дакрануліся да гіс- 
торьіі, да лёсу роднай зямлі.

1. М1КЛАШЭВ1Ч, 
кіраунік паходу, студзнт 

3-га курса фізічнага 
факультзта.

«...Не ТОЛЬКІ ІМГН8ННІ
на здымку»

НІ НЕЧАКАНАЯ АД Л ІГА , ні 
цяжкасці нядауняй сесіі не 
спьінілі студэнтау і супрацоуні- 
кау механіка-матзматьічнага 
факультзта— удзельнікау «Зор- 
нага». 6 лютага мы развіталіся 
са сталіцай, кінулі вьіклік цяж- 
касцям паходнага жыцця...

Лепель —  Полацк — два 
пункты на карце. Для нас яны, 
гаворачы на родным мехматау- 
скім дыялекце, нашы каарды- 
наты у прасторы. Трэба ска- 
заць, што, пачынаючы з Лепель- 
скай, ва усіх школах —  нашых 
арьіенцірах — сустракалі мы 
цёплы, шчыры прыём. Напэу- 
на, кожнаму патрэбна калі-не- 
будзь выпрабаваць сябе даро- 
гай, толькі тады можна аца- 
ніць усё, што дае яна чалаве- 
ку. Ацаніць стомай, перамогай 
над сабой. «Адлегласці» дапа- 
маглі зразумець гэтыя вось 
пройдзеныя кімсьці кіламетрьі. 
Вядома, мы не толькі «пака- 
ралі» дарогу, был і і лекцьіі, і 
канцэрты. Сцвярджаць, што 
моладзь, якая слухала нас, пой- 
дзе толькі на мехмат БДУ, бу- 
дзе не зусім пераканауча, але 
тое, што многія нарзшце зра-

зумеюць, паступаць ім у БНУ 
ці не, у гэтым упзуненасць 
ёсць.

Уразіла мноства азёр Ле- 
пельшчыны. Міжволі задум- 
ваешся, калі бачыш такую пры- 
родную шчодрасць: які усё ж 
дзіуньї наш край — Белая 
Русь. Але галоунае — лю дзі. 
Нас сустракалі з радасцга і 
здзіуленнем: як здолелі у та
кую непагадзь дайсці? А раз- 
вітваліся, як развітваюцца бліз- 
кія лю дзі.

...Ёсць многа цудоуных пе- 
сень. А самыя лепшыя з іх 
увайшлі у рзпертуар нашь:х 
агітканцзртау, якія бьілі не 
проста добрьімі — вьідатньїмі. 
Апладысменты гледачоу — 
важкае пацверджанне поспеху.

Шэсць дзён паходу заста- 
нуцца не толькі імгненнямі на 
фота, не толькі успамінамі, яны 
будуць першьім крокам. Напе- 
радзе тысячы дарог, яшчз 
больш —  адкрыццяу.

У. ХАРОШ КА, 
студзнт механіка- 

матэматычкага факультзта.

М АРШ РУТ НАШ АГА П АД А
РОЖ Ж А пралягау па цікавьіх 
мясцінах Беларусі. Пачатак — у 
старажытным Нясвіжьі, у гора- 
дзе, заснаваным яшчз у XIII 
стагоддзі. Мы пазнабміліся з 
палацавазамкавым комплек
сам, які на працягу многіх га
доу з'яуляуся рззідзнцьіяй

шматлікіх ворагау. Шмат ра- 
зоу горад гарзу, разбурауся, 
-але працавітьія жыхары ад- 
наулялі яго.

Свіцязь... Каму не вядома 
гэта возера! Сінявокае, яно 
быццам схавалася ад зайздрос- 
ных вачзй у гушчары наза- 
кольных лясоу. Нават цяпер,

ш д я х а м і
стагоддзяу

польскіх магнатау Радзівілау. 
Нават зімой, калі наваколле 
усыпана снегам, калі сказаны 
лёдам акружаючыя замак азё- 
ры, ён пакідае уражанне ве- 
лічнасці і непауторнасці. А мя- 
сцовы парк мы наогул не маглі 
абьісці пешшу — такі ён вяліз- 
ны! I сёння здзіуляе сваей пры- 
гажосцю фарны касцёл, пабу- 
даваны італьянскім майстрам 
Янам Марыя Бернардоні у 
1593 годзе па тыпу рымскага 
храма Іль-Джззу. Помнікам 
старажьітнасці з'яуляецца і 
Слуцкая брама, якая была ла- 
будавана у канцы XVI стагод- 
дзя і абараняла уезд у горад з 
боку Слуцкага тракту.

Пасля Нясвіжа наш шлях 
ляжау цераз Гарадзею у Мір. 
У  гэтым невялікім пасёлку мы 
агледзелі цудоуны замак XVI 
стагоддзя, невялікую царкзу, 
на франтоне якой захавалася 
дзіуная ікона. Ш када, што Мір- 
скі замкавы комплекс знахо- 
дзіцца сёння у заняпадзе. Рэ- 
стаурацыя, што пачыналася тут 
неаднаразова, амаль не вядзец- 
ца. Застаецца спадзявацца, што 
зрушыць справу з мёртвай 
кропкі дапаможа адкрыццё у 
Мірьі у наступным годзе ма- 
стацкага вучьілішча.

Наступным пунктам прыпын- 
ку был і Карзлічьі — цэнтр ад- 
наго з перадавых раёнау рэс- 
публікі. I хоць тут няма на сён- 
няшні дзень вядомых помнікау 
гісторьй, сам пасёлак уражвае 
чьісціней і утульнасцю.

Навагрудак, куды мы дабра- 
ліся потым, памятае набегі

узімку, можна сустрэць тут 
мноства турыстау. А колькі ле
генд і паданняу ззязау народ з 
возерам! Мауклівьім волатам 
застыу на беразе магутны дуб, 
які пасадзіу Адам Міцкевіч. У 
кожнага міжволі узнікала жа- 
данне пабываць тут летам, па- 
глядзецца разам з векавьімі 
дрзвамі у люстраную гладзь 
возера, паслухаць шэпт хваль, 
удыхнуць поуньїмі грудзьмі са- 
сновы водар.

Наш маршрут закончыуся у 
Баранавічах — маладым, перс- 
пектыуным горадзе. Адсюль 
імклівая электрычка за тры га- 
дзіньї давезла нас у Мінск. Па
дарожжа не толькі дало нам 
магчымасць лепш пазнабміц- 
ца з гісторьіяй роднага краю, 
сустрэцца з яго працавітьімі 
людзьмі. Адной з важнейшых 
задач падарожжа з'яулялася 
правядзенне прафарыентацый- 
най работы у сярздніх школах 
рзспублікі. На працягу шасці- 
дзённага маршруту прачытана 
23 лекцьіі. Старшакласнікі па- 
знаеміліся з умовамі прыёму 
ва універсітзт у 1983 годзе, ат- 
рьімалі неабходныя звесткі аб 
уступных экзаменах, варыян- 
тах пісьмовьіх работ у мінульім 
годзе, пагутарьілі са студзнта- 
мі аб іх вучобе і адпачынку. 
Адбьіліся вечары-сустрэчы са 
школьнікамі у інтзрнатах ся- 
рэдняй школы № 3 г. Нясвіжа 
і Валеускай сярэдняй школы 
Навагрудскага раёна.

А. ШЫБУТ, 
выкладчык механіка- 

матэматычнага факультзта, 
кіраунік трупы.

Б Е А Д Р У С К І

УНІВЕРСІТЗТ
Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтга ЦК 
КПБ.

24 лютага 1983 г.
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