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----·-.,--......,, ....... _ адказвае, яюм1 заимаецца доб-
*IIЧDРА • СеННЯ • ЗА!IТРА* расумленна. · 

Ларыса прыrадвае, пералiч-1 
Як ставяцца аднакурснiкi да 

яе прапаноу? 

УСЕ с Ер · ваючЫ:: 
Ф Ь1 ЖЫЦЦЯ - 1(83, палiтбой падабаюцца . -

rрамадства закранула, бе
зумоуна, перабудова. Ад
бываецца гэты працэс i у пар
тайнай рабоце. Толькi як ён 
праходзiць? Вось аб гэтым 
i iшла гаворка на пасяджэн
нi бюро парткома БДУ iмя 
У. 1. Ленiна, на якiм была да
дзена ацэнка рабоце партый
най арганiзацыi . i дэканата 
гiстарычнага факультэта па 
перабудове вучэбнага пра
цэсу, развiцц19 студэнцкага 
самакiравання, дзейнаму 
удзелу кожнага выкладчыка 
i суорацоунiка: факультэта у 
палiтыка-выхаваучай, пра
пагандысцкай i контрпрапа
гандысцкай рабоце сярод 
студэнтау. 

Быу адобраны станоучы 
вопыт у гэтым напрамку i 
разам з тым адзначана 1 

неабходнасць прыняць меры 
па ухiленню недахопау. Для 
больш рэ~ультатыунай рабо
ты партыйнаму бюро гiстфа
ка рэкамендавана удаска
нальваць формы метады 

сваёй дзейнасцi, практыка
ваць справаз;iачы камунi
стау-кiраунiкоу на партый
ных сходах, перад працоу
нымi калектывамi. 

усiм. Таму у асноуным падтрым-
лiваюць. Але ... 

Прызнанне, якое праrучыць 

1
, праз некалькi хвiлiн, адразу вi
даць, для яе не надта прыем

. нае, хоць нiякай Ларысiнай вi
ны у тым, што смноriя, паабя
цаушы спачатку штосьцi зра-

. бiць, калi даходзiць да справы, 
слова не стрымлiваюць», няма. 
Часам здараецца, што хлоп-

цы, калеri па камсамольскай 

1 
р:tбоце, паrлядаюць на дзяу
чат паблажлiва.· 

• - Так, - зrаджаецца з такiм 
меркаваннем Ларыса. - Толь
кi у любым выпадку мне б не 
хацелася rэтую. паблажлiвасць 
адчуваць на сабе. Раней iдэа-· 

1 
лаriчны сектар на курсе узна

.чальвау хлопец (зараз зай
маецца. в'аенна-патрыятычнай 
работай"). Трэба працаваць не 
rорш за яrо. 

- А 'недахопы у цяб-6:' ёсць? 
- Зразумела, яшчэ . колькi. 

1 самы rоршы - часам· адклад-

1 
ваю на заутра тое, щто трэба бы
ло зрабiць сёння. A;re з yciмi 
адмоунымi рысамi стараюся 
змаrацца, перавыхоуваю сябе. 
Галоунае, каб жыццё было без 
фальшу. 

\. 
Л. БАНДАРЭНl(А, 

студэнтка факультэта 
журналiстыкi: 

Як вы лiчыце, колькi арганiзацый маюць непасрэднае дачыненне, 
каб жыццё у iнтэрнаце, дзе студэнты праводзяць больш паловы свайго 
жыцця за час вучобы у БДУ, прайшло з карысцю i цiкавасцю для 
кожнага з нас? Не ведаеце? Аказваецца: дзевяць. Iменна столькi 
назвау намеснiк дырэктара студгарадка А. М. Прылоускi, пачаушы 
прамову аб культурна-выхаваучай рабоце са с-тудэнтамi у iнтэрнаце 
на пасяджэннi прэзiдыума прафкома студэнтау. Здаецца, ужо сама 
ix колькасць д~е падставу для аптымiзму i усяляе надзею, што сту
дэнты у свой вольны час маюць багаты выбар самых розных спрау i 
месц для адпачынку. Але спынiм увагу на :raкix словах выступаюч,ага: 
« Культурна-выхаваучай работай са студэнтамi займаюцца самi студэн
ты: прадстаунiкi студсаветау i прафбюро. У большасцi выпадкау 
усё зводзiцца да nравядзення дыскатэк. Гэта амаль асноуны ад
пачынак у нашых iнтэрнатах». 

Даванце, каб даленшая гутарка 

Неаслабная увага заусе
ды удзялялася i удзяляецца 
добраахвотным ,народным 
дружынам унiверсiтэта. На 
пасяджэннi бюро парткома 

адзначалася, што добра пра

цуюць ДНД бiялагiчнага (ка
мандзiр · С. Чарноу), геагра
фiчнага (камандзiр Я. Ку
лiкоу) i iншых факультэтау. 
Але ёсць падраздзяленнi, 
дружыны якiх з году у год 
займаюць апошнiя месцы. ! 

Юраунiцтву ix варта было б 
задумацца над удасканален

нем работы ДНД. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

атрымалася змястоунан, назавём 

тыя дзевяць арrанiзацын, якiя па

вiнны уплываць на культурна-выха
ваучую работу у iнтэрнатах . Гэта: 
студсаветы, прафбюро факультэ
тау, камiтэт камсамола унiверсi
тэта, прафком студэнтау унiверсi

тэта, камiсiя па рабоце са студэн
l'амi пры парткоме, дэканаты фа
культэтау, дэканат па рабоце з за
межнымi студэнтамi, студгара
док. 

У ДЗЕВJIЦI НЯНЕК ... 
• 

«МАСТАЦТВА, 
АЗОРАНАЕ 
ПАЧУЦЦЯМI» 

пад такiм дэвiзам пройдзе 

11 красавiка (nачатак а 
дваццатай гадзiне) у кiна
тэатры «Аурора» кiнавечар, 
прысвечаны творчасцi А. Да
ля. 

У яго праграме: расказ аб 
жыццёвым i творчым шляху· 
акцёра, урыукi з мастацкiх 
фiльмау з яго удзела~ (.«Ста
рая, старая казка», « Кароль 
Лiр», «Дрэнны добры чала
век» i iнш.). Калi вам .спа
дабаецца i з'явiцца жаданне 
застацца да канца вечара, вы 

зможаце паглядзець мастац

кую кiнастужку «Жэня, Жэ

нечка i «кацюша». 

С. ЯГОРАВА, 
метадыст кiнатэатра 

«Аурора». 

Кожная з ix прыкладае уласныя 
намаганнi i дзеннiчае... асобна ад 
астатнiх. Сумесных дзеянняу, а тым 
больш перспектыуных планау - не 
iснуе. На практыцы пакуль атрым
лiваецца, што кожная з дзевяцi 
бярэ на сябе функцыю кантра
люючага органа, прадстаунiкi яко

rа, наведваючыся у i~!пэрнат, пат

рабуюць: «зрабiць», «прыбраць», 
«даць адказ», «чым вы тут занмае-

цеся?» Адзначыушы гэта, намес
нiк студrарадка пералiчыу тыя 
мерапрыемствы, што былi праве
дзены па сумеснаму плану студ
клуба i студrарадка. Праз некаль
кi хвiлiн гэта . ВБ1клiкае шэраг су

стрэчных_ здзiулен~,х пытанняу. Пер
шым падау рэпл,ку Б. Паус, старшы-
ня прафбюро фiлфака: . 

- Я ужо амаль тры гады пра
цую на сваён пасадзе i нiколi 

не бачыу, каб дырэктар або яrо 
намеснiк цiкавiлiся культурнымi ме
рапрыемствамi у нас, у сёмым iн
тэрнаце. 

Г. Пацёкiн, намеснiк старшынi 
т~рафкома студэнтау БДУ: 

«Тут rвварылася пра \ ненкi · сумес
ны план студклуба i студгарад: 
ка. Хто-небудзь бачыу гэты план?» 
Рэакцыя была аднолькаван·: нiх

то. Не трэба лiчыць, што дырэкцыя 
студrарадка або студклуб наоrул 
нiчым у iнтэрнатах не заi!маюцца. 

Але «дробязныя пытаннi», адра
саваныя намеснiку студгарадка, 

добра сведчылi аб ад~утнасцi iн
фармаванасцi у сабраушыхся прад
стаунiкоу студсаветау, прафбюро 
i культурна-выхаваучых камiсiн фа
культэтау. Мяркунце самi: не пра
цуе аrульная антэна у iнтэрнатах 

'No№ 6 i 4, цяжкасцi з яе рамон
там. Патрэбна праводка для радыё 
у iнтэрнат No 1. Дзе браць тран
спарт, каб прывезцi у iнтэрнат не
абходныя для яrо рэчы? На усе 
даныя пытаннi былi вычарпальныя 
адказы. Але адбылося гэта, на жаль, 
толькi на сумесным сходзе, а не 

у пачатку навучальнаrа года. 

Кожны з выступаючых выносiу 
на абмеркаванне хвалюючыя тон 
цi iншы iнтэрнат !lраблемы. Спра
вядлiва было зауважана, што вы
хаваучая праца са студэнтамi па

вiнна праходзiць i праз быт, праз 
забеспячэнне нармальных умоу 
жыцця i вучобы для кожнага з нас. 
Як з гэтым справы? 

У дакладзе прагучала такая зау

ваг а: 

«Усё для нармальнаrа або амаль 
нармальнага адпачынку i вучобы 
студэнтау ёсць, прауда, не ва ycix 
iнтэрнатах у роунан ступенi. У 
адных менш1 у другiх - больш. 

Але на пераважную колькасць пра
цэнтау абсталяванне iнтэрнатау ма
ральна састарэла. ' Зразу мела, у 
кожным iнтэрнаце нашаrа унiвер

сiтэт,з у будучым павiннь~ быць 
вiдэазала, ·радыёвузел, у кожным 

пакоi мы можам мець тэлевiзар, 
халадзiльнiк. Павiнен быць буфет, 
якi б працавау у зручны для сту
дэнтау, а не для rрамадскаrа хар
чrандлю час. Павiнна быць»,- пад
крэслiу В. А. Прылоускi. А потым 
звярнуу уваrу на тое, што мы маем 

сёння. 

«Студэнт бачыць, што у першую 
чаргу тыя, каму належыць захоу

ваць сацыяльную маёмасць, ставяц

ца да яе нядбанна. За прыкла
дам далёка ц1дзiць не трэба. Ва 
унiверсiтэце востра стаiць пыта.нне 

з iнтэрнатамi, месц. не хапае. Мы 

гэту праблему вырашаем шля
хам нанменшага супрацiулення, 

перанасяленнем ix. Аб нармальных 
бытавых умовах нiякан rаворкi быць 
не можа. Хто flЫнrpae: мы, ~ту-

' 1 
1 

1 -~ 

веснавы 

чацвёрты паверх у нашым iн

тэрнаце «паплыу». 

Пытаннi, . пытаннi, пытаннi... lx 
было шмат на гэтым пасяджэннi 
прэзiдыума прафкома. Але больш 

усяго, зразумела, хваливала адно 

з ix. Каб усё, што тут зауважаецца 
i прапаноуваецца, не заставалас-я 
пытаннямi" а вырашалася . як мага 
хутчэн. А пакуль што заставацца 
скептыкам даюць падставу вось 

такiя назiраннi. 

Пасяджэнне прафкома праходзi
ла далёка не у поуным саставе. 
Не былi запрошаны прадстаунiкi 
студсаветау з ycix iнтэрнатау. 1 дзе 
rарантыя, што усё, аб чым гавары
лi i вырашылi прысутнiчаючыя, дон
дзе да астатнiх васьмi «шэфау» 

за iнтэрнаты. 1 

Недарэмна ж гавораць, · што у 
сямi нянек . дзiця без носа. Дык 
можа i не · патрэбна, каб студэн
тау няньчылi у~ 18 рук (арганiзацын 
жа - дзевяць), бо, як бачна, ад 
такога клопату усiм нi холадна , нi 
rорача. А. MAKCIМAS'. 

.> 
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Фактамi i мiкраф~нам узброiлiся удзельнiкi 
рэспублiканскай навукова-метадычнай канфе
рэнцыi па праблемах удасканалення работы i 
прафiлактыцы правапарушэнняу сярод сту
дэнцкаil моладзi, што адбылася на юрыдычным 
факультэце. Ч~тайце падборку матэрыя,11ау, 

' 1 

1 

1 

. прысвечаных rэтай тэме. 

-.ЕСЦЬ СПРАВА! 

Ад дзесяцi 

; -.старэишыя 
Ен нарадзiуся у 1984 rодзе. Тады ж атры- -

мау iмя ваенна-патрыятычны клуб 
«Дзяржынец». 1 добрых сяброу, якiх сён
ня налiчваецца каля 600 чалавек. 3 пер
шых жа дзён добра усвядомiу свае задачы 
(здагадв·аецеся, 11эуна, што не сам, а з 
дапамогай кiраунiк'оу i выкладчыкау): вы
хоуваць у дзяцей i. падлеткау iдэйную за
rартоуку, пачуццё савецкага патрыятыз
му, мужн-асцi i адвагi, нецярпiмасцi да 
антыrрамадскiх з'яу, далучэнне непауна
л-етнiх да заняткау ваеilна-прыкладнымi 
вiдамi спорту, аrульнафiзiчнай i спецыяль-
най nадрых:rоукi. · 

. Усё пачынаецца з дэманстрацыi дыя
фiльмау, чытання дзiцячых кнir, спецыяль
ных гульняу, у якiх «добра» i «кепска» па
казваюцца у простай форме, тлумачацца 

такiя паняццi, як справядлiвасць, дзяр
жава, · закон. Але гэта для самых малень

кiх - вучняу 3-4 класау. 
.Цля старэйшых наведвальнiкау клуба 

праводзяцца сустрэчы з прадс-~:аунiкамi 
праваахоуных органау. А дзесяцiкласнiкi 
маюць маrчымасць удзельнiчаць у дзя
журствах i рэйдах-праверках. 
Зараз «Дзяржынец» мае npanicкy ва 

утульным класе, дзе знаходзiцца невялi
кая, але цiкавая бiблiятэка, наглядная 
аriтацыя, якую зрабiлi студ'энты юрыдыч
нага факультэта. Здаецца, добрае жьщцё 
атрымлiваецца. Так, калi б не тое, што для 
забеспячэння вучэбнага працэсу па права

вому выхаванню ва ycix rpynax клуба не
абходна болей за дваццаць грамадскiх 
выкладчыкау (на сённяшнi дзень працуе 
толькi сем). Я ж мяркую, пасля ix выра
шэння, пры абсталяваннi матэрыяльнай 
базы, клуб можа быць rарадскiм мета
дычным цэнтрам прававой ~арыентацыi 
дзяцей i падлеткау .. 

В . ГРЫНЕВIЧ, 
студэнт юрфака. 

Беспакараиаець 
гараитуецца? 

В~1хаваучай. работай у iнтэр~атах за_ймае~-

1
. 

ца у наш час шэраг грамадсюх арган1зацыи. 

1 усё ж, здараецца, студэнты - жыхары iнтэр

ната не выконваюць элементарных правiлау 

паводзi~, парушаю~ь санiтарныя нормы~ ча
сам. даходзщь да учынення злачынствау. 

Самi разумееце, выхаваць унутраную па

трэбнасць у адказнасцi" за свае nаводзiны, 
калi гэта не было зроблена у школJ, у дарос- 1 
лага чалавека цяжка. 1 таму у большай частцы 
nакояу iнтэрнатау nануе nачуццё бесnакарана
сцi . Бьщцам бы i не iснуюць мерь~ сnагнанtiяу 
за антыграмадскiя nа~одзiны. Сiстэма вым~у 
у загадах дэканата I рашэннях студэнцюх 

саветау амаль не пужае nарушальнiкау, бо 

nраз невялiкi час на ix забываюцца як тыя, 1 
хто nакарау, так i тыя, хто атрымау сnагнан
не. Выселiць жа з iнтэрната можна толькi за 
сiстэматычнае nарушэнне правiл_ау, калi меры 
nаnярэджання I грамадскага уздзеяння не 

прыносяць nэуных вынiкау. Бяда, што адсут
нiчае механiзм выяулення nарушэнняу. Мiж 
тым, стварыць яго няцяжка. Дастаткова · 
увесцi сiстэму, якую я nраnаную. 

Кожны студэнт, якi засяляецца у iнтэрнат, 
r даведваецца, што у яго актыве маецца, 

наnрыклад, · 200 балау. За кожнае nарушэнне 
знiмаецца некалькi з ix. Далей ужо справа 
за nростай арыфметыкай. Не nрыбрау у na
кoi - адкiдваем 1 О балау, не nрад'явiу про- , 
пуску на вахце - 3 балы, nаявiуся у лёгкай 11 
стуnенi аn'янення - 100 бал ау . «Страцiу» 
чвэрць балау - nрысутнiчай на абмеркаван
нi тваiх nаводзiн у камiтэце камсамола, раст

рацiу 50 % - атрымлiвай у асабовую справу 
адпаведную характарыстыку, вычарnау усе 

балы - шукай на наступны год кватэру. 
Гэта tiстэма дазвоJ!iць надзейна зл_учыць 
меры выхаваучага характару i адмiнiстратыу
нага уздзеяння, а у канчатковым вынiку 

будзе садзейнiчаць выхаванню ,унутранай 
адказнасцi студэнта за свае nаводзiны. 

-, в·. ЛАГОЙСЮ, 
выкладчык юрыдычнага факультэта. ---------------ТОЛЬКI САМАЕ ACHOfHAE 

.ПАДСТАВА ДЛЯ ДЗЕЯННЯУ 
Нават пры азнаямленнi з 

nраграмай канферэнцыi мно

гiя . тэмы дакладау выклiкалi 
вялiкую зацiкауленасць. Ка

лi назвы «Аб разуменнi 
маральнага выхавання асобы» 
цi «Фармiраванне жыццёвай 

nазiцыi» гучалi звыкла, то 
з' яуленне такiх тэм, · як «Пра
духiленне наркаманii i так-
сiкаманii», · «Аб барацьбе з 
п'янствам сярод навучэнцау 
i студэнтау», «Нефармальныя 
аб'яднаннi» красамоуна свед
чылi npa тое, што многiя 
няnростыя nраблемы будуць 
абмяркоувацца nа-дзелаво
му. Яно i зразумела, бо калi 
iснуюць якiя-небудзь хваро-

Н. Ф. Кузняцова. 

Значнасць праблем, · якiя 
абмяркоувалiся, яшчэ раз бы- · 
ла падкрэслена у час вы

ступлення nракурора БССР 

Г. С. Тарнаускага. Яго' неnа
коiщ1, што каля пало вы 

удзельнiкау злачынствау 
складае моладзь, а nрафе

сар, дэкан юрыдычнага фа

культэта Р. 1. Цiхiня адзна

чыу, што хоць i скарацiлася 
за аnошнiя деа гады злачын

насць сярод студэнтау рэс
nублiкi у 2,5 раза, але свое

. часовае выкарыстанне срод-
кау nрафiлаl{тыкi дазволiла 
6 сёння nаnярэдзiць сем зла
чынствау з дзесяцi. 

янняу. 

Многiя выступаючыя да- 1 
казвалi неабходнасць самага 
шырокага выкладання юры

дычных . дысцыплiн ва ycix 
навучальных установах: як 

вышэйшых, так i сярэдне-· 

сnецыяльных. На лекцыях па 

. савецкаму ~раву навучэнцы 1 
атрымаюць веды аб яго сут-

1 
бы, не трэба рабiць выгляд, 
што ix няма, паколькi лепшы 
сnосаб барацьбы з хвароба
мi, у тым лiку i сацыяль
нымi - nрафiла'ктыка. 
Каля ста чалавек выстуni

лi на трох секцыях: формы 

Прадстаунiк ·Мiнiстэрства 

унутраных спра'у БССР Ю. М. 
Гlасельнiкау са зразумелай 
трывогай гаварыу, што пры 
дасягнутым nанiжэннi коль~ 

касцi ycix вiдау злычынствау 
у БССР у 1987 годзе узрасла 
лiчба, якая сведчыць аб та
кiх злачынствах, . як nрыгата

ванне i продаж наркотыкау, 
сnекуляцыя. 

насцi, межах дазволеных 
nаводзiн у розных жыццё

вых сiтуацыях, правах i аба
вязках грамадзян СССР. Кры
тыкавалiся прапановы вык

лючыць савецкае права з 

1 
nраграмы сярэднiх i вышэй: 
шых навучальных устаноу 

СССР. 
Прагучала на канферэнцыi 

i думка аб неабходнасцi 
выдання у БССР навукова-

nаnу лярнага юрыдычнага 1 
ч?conica, якi ад~1грау бы вя: 
л1кую ролю у nавышэнн1 

прававой культуры насель

нiцтва. i метады ilрафiлактыкi npa-

1 
вапарушэнняу, маральна
nрававое выхаванне навучэн

цау i асноуныя наnрамкi узае
мадзення навучальных уста-. 

ноу з npaliaaxoyнымi органа
.мi . 

Х.то быу удзельнiкам гэтай 

1 
канферэнцыi? Перш за усё 
выкладчыкi, аспiранты i сту
дэнты розных факультэтау 

унiверсiтэта. Выходзiлi да 
мiкрафона i nрадстаунiкi Бе

ларускага nолiтэхнiчнага iн

стытута, Гродзенскага дзяр-

1 
жаунага унiверсiтэта, Брэсц
кага nедагагiчнага iнстыту
та i iншых навучальных ус

таноу. 

Сярод гасцей канферэн
цы i прысутнiчалi дэканы 

юрыдычных факультэтау 
Вiльнюскага унiверсiтэта П." 1. 
Расiмавiчус, Латвiйскага унi
версiтэта Я. Р. Вебере, Ке
мераускага унiверсiтэта Ю. В. 

Голiк, загадчыца кафедры 

У дзельнiкi канферэнцыi 
праnанавалi рэкамендаваць 

Дзяржкамiтэту БССР па на- 1 
роднай асвеце , сумесна з 

Мiнiстэрствам аховы здар6уя 
БССР распрацаваць i зацаер
дзiць тэматыку i nраграму 

сnецкурсау для вышэйшых i 
сярэднiх спецыяльных на- ' 
вучальных устаноу . па npa- . 
фiлактыцы n'янства, нар-.1 ' 
к?.манii, курэння, таксiкама
н11, СНIДа: 

Такая канферэнцыя пра

водзiлася уnерш,ыню не толь-
кi у рэспублiцы, але i ва усёй 
краiне. Аб тым, цi сnраудзi

ла надзеi, сведчьщь npana-1 
нова, што nрагучала на аnош

нiм nасяджэннi: nраз год 
цi два зноу nаутарыць такую 

сустрэчу, каб nадвесцi вы
нiкi, вызначыць новыя зада-
чы . . 1 

,~ымiнальнага права МДУ 

Характэрныя факты i назi
раннi былi адзначаны у да~ 
кладзе сацыёлагау С. М. Бу
равай i З . . П. Каралёвай аб 
ролi сям'i у прафiлактьщы 
nраваnарушэн11-iяу. Па даны~ 
сацыялапчных даследаванняу 

у бацькоу, якiя злоужываюць 
сniртным, самы высокi nра

цэнт сыноу, якiя прызвычай-

11аюцца, да алкаголю\ яшчэ у 
дзяцiнстте. у тых сем'ях, дзе 
мацi вядзе амаральны лад 

жьщця; дочкi таксама стано
вяцца nраваnарушальнiцамi. 

Колькас;ць ix, на жаль, узра

стае . Сацыёлагi nадлiчылi, 
што сярод прычын ужыван

ня наркотыкау i таксiчных 
рэчывау nадлеткi называлi 

нуду (46,4%), перайманне ад
зiн ад аднаго i ад дарослых 
(60,2%). Як гаворыцца, ёсць 
nадстава для роздуму. 1 дзе-

М. Ч.УдАКОS', 
дацэнт юрыдычнага 1 

фак=.i/ 
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Не · зусiм зразумелай зда
лася пазiцыя прысутных на 

апошнiм пасяджэннi камiтэта 

камсамола БДУ iмя У. 1. 
Ленiна: Пытанне, вынесенае 
на парадак дня, здавалася, 

не можа не хваляваць кож

нага, бо, як паведамiу у _с_ва
iм l}Ыступленнi намеснiк сак

ратара камiтэта камсамола 
унiверсiтэта па iдэалагiчнай 

рабоце С. Балашэнка, не
дахопау у iдэйна-палiтычньtм 

выхаваннi студэнтау дастаткоs 
ва на ycix факультэтах. Ду

малася, што рэакцыя выступа

ючых (iменна на гэта пытан
не) будзе бурнай. Але, ак
рамя заr'tланаваных раней 

прамоуцау, узяць слова 
больш нiхто . не пажадау. Ка
рацей, спрэчак не атрымала

ся, бо надта вялымi i неар

гументаванымi былi выступ
леннi тых, хто павiнен быу 
задаць тон далейшаму аб
меркаванню даклада. 

Прауда, яно таксама, на 

маю думку, было пабудава
на не лепшым чынам. На
прыклад, чаму 6, аналiзую
чы работу камсамольскiх 
арганiзацый бiяфака i жур
фака па iдэйна-паniтычнаму 

i маральнаму выхаванню сту
дэнтау, не даць слова прад

стаунiкам гэтых факультэ

тау першым~ А поты"\ ужо 
абмяркоуваць, дзе право
дзiць днi унiверсiтэта - у 

поrляд ЗБОКУ . . .. . 

Спрэчак 
не "атрымалас.я 

парку iмя М. Горкага · цi 
за г.орадам. 

У пастанове пасяджэння 
камiтэта камсамола вызнача
ны асноуныя напрамкi дзей

насцi, якiя патрабуюць боль
шай увагi. У прыватнасцi, 
гаворыцца, што патрэбна 

удасканалiць сiстэму палiтыч
нага iнфармавання, у аснову 
якой пакласцi дыскусiйныя 

формы: дыспуты, палiтбаi, 

вечары пытанняу i адказау, 
круглыя сталы, гутаркi, тэ

матычныя вечары. Камiтэту 
камсамола унiверсiтэта i 
iнфармацыйна-метадычна
му цэнтру прапанавана рас

працаваць метадычныя рэ

камендацыi па укаране1,1ню 
актыуных форм палiтiнфар
мавання. 

Для паляпшэння iдэйна

палiтычнага выхавання сту
дэнтау неабходна стварьщь 
на факультэтах i у iнтэрна

тах палiтычныя дыскусiйныя 

клубы, прыцягваючы да кi-. 

раунiцтва ix дзейнасцю вык
ладчыкау кафедрау грамад
'скiх навук. Адзначана, што 
пажадана было 6 камiтэтам 
камсамола факультэтау 

сфармiраваць лектарскiя гру
пы i распрацаваць тэматыку 
лекцый гiа пытаннях аховы 

навакольнага асяроддзя, 

помнiкау гiсторыi i культу

ры, экалагiчных праблемах, 
пытаннях культуры i мастац

тва, гiсторыi Беларусi i iнш. 
Спадзяёмся, камiтэты кам

самола факультэтау крытыч
на падыдуць да ацэнкi сва
ёй работы, у цэнтры якой 

павiнны стаяць пытаннi 
iдэйна-палiтычнага i мараль
нага выхавання, i адкарэкцi
руюць планы з улiкам зау
ваг i прапаноу, якiя пра

гучалi на пасяджэннi. На 
жаль, толькi з трыбуны. 

3. АЛЯШКЕВIЧ. 
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Залатая 

. 

Дзень нараджэння тва·йго студэнц

кага жыцця, якi ~вяткуецца т.олькi 
раз - медыум. 

На журфаку ён яшчэ i свята ад-
(;\ ноуленай традыцыi. Пасля доугага nе

раnынку медыум nраводзiуся трэцi 
раз. 1. цяnерашнiя nяцiкурснiкi гана
рацца тым, што менавiта дзякуючы 

iм «залатая сярэдзiна» не nраходзiць 
для · студэнтау незауважна. 
Медыума чакаюць, да яго рыхтуюц

ца. Бо вечары - даволi рэдкая nадзея 

на нашым факультэце. Перашкаджае 
сабрацца разам, адnачыць адсутнасць 

аnаратуры, r\амяшкання . .. Разы тры
чатыры у год лiхаманкава шукаюць 
магнiтафоны, калонкi, збiраюць запi-

• 
ся.рэдз1на· 

/ 
сы, выпрошваюць залу ... 
А тут яшчэ ходзяць з таямнiчымi 

тварамi рэжысёры толькi што ство
раных тэатрау . . Шчыльна зачыняюць 
дзверы у аудыторыi i niльна сочаць, 

каб нi адна фраза з таго, што будзе 
гаварьщца на сцэне, загадзя не стала 

вядомай nабачнам у чалавеку . 
Рыхтуецца нешта незвычайнае, што 

nавiнна здзiвiць ycix. 1 у. вызначаны 
дзень i гадзiну nерад заiнтрыгаванай 

·nублiкай адкрываецца заслона. . . 1 

Ме.дыум - гэта не толькi магч'ы
масць nавiншаваць трэцякурснiкау. 
Гэта - штуршок для размоу аб nраб
лемах факультэта: жыццё у iнтэрна

це, н"аведванне заняткау i адносiны 
да вучобы, аб шляхах ix вырашэння. 

Прыемнай нечаканасцю было з'яу
ленне на сцэне агента Метр Шэсць
дзесят Чатырь~". Дзякуючы яму С. За
яц i А. Сташэускi азнаёмiлi журфа
кауцау з «сакрэтнай nepanicкaй» ад

мiнiстрацыi факультэта. Посnех агента 
; быу неасnрэчны, самыя гарачыя аnла-
1 дысменты забрау гэты таямнiчы не
знаёмец. З цiкава<fцю глядзелася i 
трэцяя серыя фiльма «Спрут», разыгра
ная на сцэне чацвёртакурснiкамi. 

- Я лiчу, што гэта :.._ «свежы вет
рык», новая форма выказвання та

го, што хвалюе. А то надакучыла з 
.., • • f 

году у год слухаць адно I тое ... 
, Стоп! Цi не варта nрыслу.хацца да 

гэтага голасу? Успомнiць, аб чым 
мы гаварылi год, два таму назад. 

Пропускi заняткау, новы будынак, 
канфлiкты у iнтэрнаце. Канфлiкты з 
гардэробшчыцай. Проnускi _заняткау ... 
Кола замыкаецца. Зразумела, кож

нае nрадстауленне рыхтуецца па nрын
цыnу «што каму балi,ць, той npa тое i 
гаворыць». Але ж цi варта у святоч
ны вечар на розныя галасы nлакаць 

аб сваёй «няшчаснай долi»? Справа 
nасля гэтага nойдзе не далей слоу ... 
А нядрэнна было 6 замест надакуч
лiвых nepaneвay прыунесцi больш iн
тэлiгентнасцi i творчасцi У' выстуnлен

нi. У думлiва расnрацаваць сцэнарый 
i nаклапацiцца аб тым, каб на сцэне 
не было таннай iмnравiзацыi. 
Магчыма, тады аnраудаецца чакан

не незвычайнага свята ... · 
' А. МАСЛА, 

студэнтка журфака. 

Ф9та Л. ПРАS'ЛОЦКАй . 
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Да выхаду у свет нумара засталося некалькi 
гадзiн: заклапочаны карэспандэнты i мастакi, 
сур'ёзным да суровасцi ,выглядае рэдактар 
Сяргей Чыгiр; самыя лепшыя радкi Эдуарда 
Монгiна нараджаюцца у апошнiя хвiлiнкi; над 
новым эсэ -працуе Андрэй Сухарутчанка ... 
Нараджаецца НУМАР! 

АДЗIН 

У старых выпусках газеты «Vita», якiх у нас сабралася 
нямаJ1а, асаблiва у юбiлейных нумарах часта можна было 
сустрэць прозвiшча аднаrо з першых рэдактарау - Мiкалая 
Дзмiтрые11iча Геся. 

М . Д. Гесь вучыуся на бiя-
факу у 1954- 1959 гадах. А 

1 
рэдактарам газеты быу не 
толькi у час вучобы, але i 
потым. Пасля таго, як «Vita» 
стала -займаць першыя мес

цы у мiжвузаускiм, а потым 

i у гарадскiм (праводзiуся 
у той час такi) конкурсе на-

1 
сценных газет, М. Д . Гесь 
быу запрошаны на работу у 
выдавецтва. 

Газета называлася тады 

«За мичуринскую биоло,гию». 
1 хаця памiж сабой члены 
рэдкалегii ужо называлi газе
ту сённяшняй назвай, афi-

1 
цыйны дазвол быу атрыманы 
не хутка. 

lменна у тыя гады вызна

. чылася сучасная форма га-

зеты. Калi адмовiлiся ад пры

клейвання тэкста, спатрэбi
лася валоданне такiм ма-

1 
стацтвам, як вёрстка. Тут i 
паявiлiся, а потым адшлiфоу

валiся прафесiйныя здоль
насцi, якiя у будучым спат
рэбiлiся Н. Д. Гесю пры рабо
це у выдавецтве. 

Мiкалай Дзмiтрыевiч гава-

1 
рыу аб сур 'ёзных адносiнах 
да газеты з боку прафесарау, 
дэканата. Па узроуню выкла
дання бiяфак займау у той час 
вядучае месца у БДУ, хаця 

i не карыстауся асаблiвай 
папулярнасцю сярод абiту
рыентау. Прафесары _Б. Я. 

1 
Эльберт, Т. М. Годнеу, Н. М. 
Сяржаt+iн не пакiнулi без ува
гi нiводнай просьбы рэдка
легii. 

Дэкан Г . П. Пятровiч цярп
лiва растлумачвау рэдкалегii 

(пасля чарговага крытычнага 
выступлення), чаму ён не мо-

1 
жа павысiць стыпендыю сту
дэнтцы .... словам, на крытыку 
рэагавал1. 

А «Vita» крытыкавала: змя
шчала артыкулы пра тых, хто 

прапускае лекцыi, хто дрэн
на вучыцца, нядобрасумлен-

1 
на адносiцца да ,грамадс_кай 
маёмасцi, пра выкладчыкау, 

якiя нецiкава чытаюць лек-
цыi ... 

Мы вельмi здзiвiлiся, уба
чыушы у архiве у Мiкалая 
Дзмiтрыевiча друкарскiя 
бланкi з назвай газеты. На ix 
у свой час яна звярталася 
з просьбай да сваiх паза
штатных карэспандэнтау. Ад

нойчы у тэматычны выпуск, 
Пf?Ысвечаны прыродэе, да

сJалi свае матэрыялы Л. Гу
рунц, С. Лiдзiн, В. Пяскоу i 
iншыя. 

Атмасфера творчасцi, уза
емаразумення, супрацоунiцт

ва у рэдкалегii, высокi пра
фесiяналiзм дазволiлi нарэш

це перайсцi да чорна-белага 
варыянта афармлення «Vitы». 

«Правду», «Известия» мы 

пазнаём, нават калi закрыем 

загаловак. Чаму «Vita» не 

можа быць такой? 1 яны 
справай даказалi , што можа. 
Мiкалай Дзмiтрыевiч успом

нiу iмёны тых, з кiм разам 
«чаравау» над аркушамi «Vi
tы». Многiя з ix звязалi свой 
лёс з журналiстыкай: супра

цоунiк lнстытута гiсторыi кi

но В. Мiхалковiч, член Саюза 

журналiстау СССР Н. Бату
рыцкая i iншыя. 

Разам з новымi супрацоу
нiкамi у газету прыходзiла 

нешта новае. Разабраушы 
падшыуку, «Vity» можна 
раскласцi (не гледзячы на 
год) па перыядах: выпускi 
розных гадоу, розных саста
вау рэдкалегii - па асаблi
ваму «почырку» рэдактарау, 

мастакоу, карэспандэнтау, 
нават машынiстак. 

У музей гiсторыi унiверсi
тэта (сённsг ён толькi арга
н iзуецца) М. Д . Гесь пера
дау выразкi з розных бела
рускiх выданняу, у якiх рас

казвалася пра 'газету, iншыя 
матэрыялы. Карыстаючыся 
выпадкам, хацелася б падзя

каваць Мi калаю Дзмiтрыевi
чу за удзел i дапамогу у ад
науленнi гiсторыi «Vitы». 

Э. МОНГIН, 
Ш. ПIKAf, 

студэнты бiялагiчнага 

факультэта. 

/ 

Сорак гадоу. Тры з пало
_вай сотнi нумароу. Колькi 

людзей за гэты час адышлi 

ад газеты неабыякавымi: 
Раскрытыкавалi, бачыш 

ты! 

Самога дэкана, трэба ж! 
Паку ль не зачапiлi. Абы

шлосяl 

Колькi студэнтау i выклад
чыкау задумалiся над сваiмi 

памылкамi. 
Раней «Vita» выходзiла 

кожны тыдзень . Тэмы, якiя 
яна асвятляла, былi актуаль
ныя, надзённыя. lx было 
больш. Зараз, калi сiл хапае 
толькi на штомесячны вы
пуск, разбiраем у асноуным 
шырокiя, .ужо досыць абмер
каваныя праблемы. 
Адразу кiдаецца у вочы, 

што сёння газета намнога 

прыгажэйшая. Гэта, у першую 

чаргу, заслуга цяперашнiх 

мастакоу Аляксандра Мiцянi
на i Вiялеты Ляуданскай. Па
куль што не бачым сэнсу, каб 
адмауляцца ад каляровага 
афармлення на карысць чор

на-беламу. Газета мае права 

быць прыгожай. 
Нельга сказаць, што нас 

Нядауна у Маскве прынята 

· . РАХУНАК No 703 М 

«VITA~: 
40 ГАДОУ 
ПАСJIЯ ... 

не крытыкуюць на факуль

тэце. Але вельмi расчароу

ваешся у сваёй рабоце, калi· 

не чуеш канкрэтных адраса

тау крытыкi, не агульнай, 
злой, а дзелавой, мэтанакiра

ванай, няхай i суб'ектыунай . 
Шчыра кажучы, насценную 

газету робiш у nepшyiq чар
гу для сябе, для сваiх сяброу, 
аднакурснiкау. Самому пада
баецца - ёсць шанс, што 
спадабаецца i iншым. 1 калi 
нумар падпiсаны, здаецца, 
што . гэта iдэал, верх даска

наласцi, якi цяжка будзе на
ват паутарыць. 

Наш неафi_цыйны кура
тар - бiятэатр, моцная не
фармальная студэнцкая арга

. нiзацыя. Так ужо выходзiць, 
што лепшыя члены рэ;1ка-

/ 

легii - -абавязковыя удзель' 
нiкi бiятэатраускiх прэм'ер . 1 
А колькi такiх iмён межа на
зваць «Vita,!! Зараз у газеце 
больш стала гумару . Ужо 
што-што, а гумарыстычны 

аддзел у газетах людзi не 

прапускаюць нiколi. , 
Толькi што i мне давялося 

1 
расстацца з рэдактарскiм 
алоукам са спакойным 

·сэрцам перадау яго на днях 
. Сяргею Чыгiру. Хацелася б 
сказаць добрыя словы i. пра 
тых, каму «Vita» абавязана 
сваiм тварам апошнiя гады, 

дзякуючы каму яна ~ноу вяр- 1 
нулася у тройку лепшых нас
ценак унiверсiтэта. Гэта lры-

на Самусенка i Таццяна Мак
сiмава, Аляксандр Лукашук i 
Мiкалай Чэркас, Тамара Пр·а

капук i Эдуард Монгiн, Анд

рэй Сухарутчанка i Алег Жук. 1 
Вялiкае дзякуй iм за тую, сва- , 
бод~ тво~часцi, _непасрэдны_я . 
ЗНОСIНЫ I цудоуныя аднос1-

ны, якiя для мяне зараз 
нераздзельныя з назвай 

«Vita». 
Аляксандр JIHЧЭfCКI, 

рэдактар «Vitы»· 

1986-1988 гадоу. 

·~- -------.--·-·-·-- 1 
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На фiлалаriчным фа
культэце адбыуся тра
дыцыйны вечар выпуск

нiкоу. У nparpaмe ве
чара былi урачыстая 
частка, канцэрт, якi 
па~р~хтавалi цяnе
рашюя студэнты фа
культэта i удачна да
nоунiлi нумарамi бы
лыя выпускнiкi, дыска~ 

гарадскога заапарка, для чаго па

трэбна кал~ 90 млн. рублёу,- за
асад стане яго фiлiялам. 

1 в·~бяць 
роднь1я 

1 сцень~ 

1 

1 

1 

У перапынку я цiкавiуся 
у выпускнiкоу розных гадоу 
«Што змянiлася? Якiм стау 
ст-удэнт?» 

Выпускнiк 1963 года, ~ сён
ня дацэнт кафедры беларус

кай лiтаратуры Вячаслау 
Пятровiч Раrойша: 

- Я не скажу, што сённяш
нi студэнт лепшы, больш 
старанны i разумнейшы, чым 
у мае гады. Мы усё-такi ву
чылi болей i с'rаранней. Ця
пер жа студэнты «бяруць 

навуку» сваёй iнфармавана
сцю. 

Алеrу Анцiховiчу, выпуск
нiку 1986 года,, я задау пы
танне: «Як справы «там»? 
«Там» - у школе .№ 171 
r. Мiнска, дзе Алеr працуе 
выкладчыкам . 

-· У школе перабудова ся-

1 
рэдняй адукацыi пакуль даво

лi расплыучатая. Зразумела, 
унiверсiтэт не можа даць 
канкрэтныя устаноукi i ме
тады, накiраваныя на правя

дзенне перабудовы у школе. 
У значнай ступенi rэтая спра-

1 
ва залежыць ад нашай свя

домасцi. 

А што дау унiверсi
тэт у плане прафесiйнай 
падрыхтоукi? 

Есць i «за», ёсць i 
«супраць~. 3 курса усе 
мы ведал~, што пойдзем пас-

ндвош·тд ндм спо·н1 1 
ля заканчэння у школу. Але 
р~альнаrа сутыкнення са 

школай, па _крайняй меры 
у нас, не было. Выдатна тое, 
што унiверсiтэт выпускае 
найперш за усё адукаваных, 
добра ведаючых лiтаратуры 1 

рашэнне аб адкрыццi асабiс
тага рахунку для мiнскага 

заасада - 703 М. Вось ужо 
""чацвёрты год прыходзяць мiн
чане у заасад МАЗа, у Чы
жоуку. Гэта адзiнае месца у 
горадзе, дзе у любы час мож-

1 
на убачыць каля 50 вiдау 
звяроу i птушак. Жывых, не 
закатаваных да паусмерцi, 
як у вандроуных звярынцах. 

Фактычна не абмежаваны у пе
рамяшчэннi капытныя: казулi, ланi, 
лас i. Побач з двухгорбым прыгажу-

доугiя лапы, сапрауды султанская 
курыца. Важна глядзiць . ачуняушы 

за зiму навасёл з Ямала - сера
брыстая чайка. 
Каштарысная вартасць першай 

запланаванай чаргi заасада . - 1,5 
млн. рублёу. Белаутамаз выдзелiу 
400 тысяч, астатнiя грошы мяркуюць 
атрымаць ад iншых пр~дпрыемствау 

i арганiзацый, добраахвотных уз
носау мiнчан. Праектам прадуглед
жаны прасторныя вальеры для дра

пежных птушак, дзiкабразау, яно
тау-паласкуноу, лiс, кунiц. Мярку

ецца асвоiць пакуль ~4 гектары тэ
рыторыi (для параунання: гэта у 
1,5 раза больш, чым плошча Мас
скоускаrа заапарка i ij 6 разоу -
чым тэрыторыя Ленiнградскага) . 

глянуць на доугую чаргу гараджан 

каля касы чарговага перасовачнага 

звярынца, каб зразумець, як неаб
ходны Мiнску заапарк. 

Зараз· у заасадзе працуюць сту

дэнтка завочнага факультэта БДУ 
iмя У. 1. Ленiна lрына Бягун, выпуск
нiца бiяфака Валянцiна Дубовiк. 
Сувя1i з нашым факультэтам даво
лi трывалыя. Заключаны нават да

гавор з дэканатам аб шэфскай да
памозе заасаду. Тут пастаянна мож

на убачыц\, студэнтау бiяфака: яны 
кiруюць р~ботай юннатау, дапама
гаюць супрацоунiкам, якiя працу

юць тут па· сумяшчальнiцтву. 

1 
i мовы спецыялiстау. Вык
ладчыку давалася унiверсаль
насць, якая яму пры сучас

ным узроунi ведау вучняу 
вельмi неабходна. Але, ду
маю; унiверсiтэт не павiнен 
дублiраваць педiнстытут. 
Хацелася, каб унiверсiтэт 

1 
ном-вярблюдам Ханам можна уба
чыць белых буслоу i канадскiх каза
рак - для вадаплауных i калявод
ных .птушак умовы тут амаль што 

iдэальныя. Яны аблюбавалi старыцу 
ракi Свiслач, якая летам амаль поу

насцю зарастае чаротам. З iмi жы
вуць усю зiму, а потым застаюцца 

1 гнездавацца многiя дзiкiя качкi·. 
На мелкаводдзi круцяцца прыго

жь_1я мандарынкi i каралiнкi, хо

~щь, задумлiва перастауляючы 

С·:И~ 

Пакуль жа, па-мойму, дастаткова 

1 нстытут заалогii АН БССР пера
лiчыу на рахунак заасада заробле
ныя на суботнiку 400 рублёу. Кож
ны год па 20 тыс. рублёу аб~вязауся 
адлiчваць на гэты рахунак Дзярж
камiтэт БССР па ахове прыроды. 

На думку вучоных, за"асад можа 
спецыялiзавацца на утрыманнi роз
ных прадста,унiкоу беларускай фау
ны. З часам мiнчане змогуць уба
чьщь зубрау, аленяу, баброу, журау
лёу. Неузабаве у заасадзе будуць 
разводзiць рэдкiя вiды жывёл, маг
чыма, для выпуску на волю. 

Пазней, пры будаунiцтве вялiкага 

Пры будаунiцтве заасада, якое 
працягнецца два з паловай гады, 
знойдзецца работа i студэнцкiм бу
даунiчым атрадам. Так што, цi то у 

рабочай форме, цi то у выхадным 
касцюме заасад чакае вас (знайсцi 
нас можна у Чыжоуцы, прыпынак 
Убарэвiча, .тэлефон для даведак -
40-23-77). 

1 рыхтавау iменна фiлолаrау, 
а не выкладчыкау ... 

3 yciмi выпускнiкамi хаце
лася пагутарыць. Бо хутка 
ж мне, трэба будзе рашаць 

Ю. РАБА~, 
А. ВАЖДЗЕЯ, 

студэнты бiя~агiчнага факу= tl 

аналаriчныя праблемы i цяж
касцi, звязаныя з работай 
у будучым. 

В. НАВУМЕНКА, 
студэнт IV курса 

фiлалаriчнага факультэт.а. 
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СТРОЙНАЯ, ХУТКАЯ, ПРЫГОЖАЯ -
ТАКОЙ Я УБАЧЫЛА ЯЕ У , ПЕРШЫ РАЗ 
ДВА ГАДЫ НАЗАД. ЦЯПЕР МЫ АМАЛЬ 
СЯБРОУЮ, ТАМУ ПIСАЦЬ МНЕ I ЛЕГКА 1 
РАЗАМ З ТЫМ ЦЯЖКА. 

ЧАСТКА МАР . MAIX ЗБЬIЛАСЯ 
Ад спарта~iяды 
да унiверсiяды 

Адбылася спартакiяда выwзйwых 
навучальных устаноу па барацьбе 
дзюдо . (r. Наваполацк). Гзтыя спа
борнiцтвы з'яуляюцца адборачным 
этапам на Усесаюзныя студзнцкiя 
rульнi. \ · 

Унiверсiтэт на спартакiядзе прад
стаулялi сем наwых сп а,ртсменау, 
сярод ix адз iн майстар спорту мiж
народнаrа класа i чатыры майстры 

- спорту. Цiкавейwая барацьба раз
rарнулася памiж спартсменамi,цяж, 
кай вari . У rзтaii катзrорыi бяс.l. 
с l)рзчным кандыдатам лiчыуся член 
зборнай каманды БПI, чзмпiён 
свету сярод студзнтау А. Шабано
вiч ( вага J 60 кr ). · Але у Ф ,iнале 
перака,научую перамоrу атрымау 

студэнт юрыдычнаrа · факультзта 
Руслан · шарапау (вага 110 кг ). · 
У iнwых ·ваrавых катзrорыях пры

зёрамi стц i : Ю. Плаусюк, А. Шап
чзц i В. Пяркоускi - усе сту 
дэнты юрыдычнаrа факультзта. У 
аrульнакамандным залiку каманда 
БДУ заняла II месца, уступiуw ы 
nepwae спартсменам IФК. · Каманду 
БДУ рыхтуе старwы выкладчык 
кафедры фiзiчнай культуры М. А . 
Брыткоу. 
Пасля таrо, як наwы дзюдаiсты 

выступяць на Усесаюзных студэнц
кiх rульнях, перамо-жцы у сваiх 
ваrавых катз.rорыях прымуц~ удзел 

у Сусветнай унiверсiядзе. 
1 С. ШАГОЛЬСЮ. 

То~ькi факты 
/гар Кiрыльчук, студэнт / курса геафака, пераможца 

першынства рэспублiкi сяро.д АЮладзi fjвёз з першынс{l'ва 
СССР сярод юнакоfj па класiчнай барацьбе яшчэ адну 
пачэсную fjзнагароду. у. вагавой катэгорыi ( да 74 
кг) ён заняfj II месца. --
А на першынстве·.рэспублiкi сярод юнiёраfj па класiчнай 

барацьбе прызёрамi стаАi Аляксан'др Шкiлеfjскi i Клiм 
Буднiк, студэнты геафака, I курс. (Трэнер - в. А. Рудзян
коfj ). 

Трэцяе' месца· заваявала зборная унiверсiтэта па кросу 
сярод ВНУ рэспублiкi (трэнер В. /. Зарэцкая). 

Пачалося i адбудзецца t 15 крd.савiка першынство 
унiверсiтэта па валейболу. 

-+ 
Д аволi паспяхова выступiлi fj гэтым годзе нашы фехта

вальшчыкi, заняfjшы II месца fj праграме спартакiяды 
ВНУ рэспублiкi (трэнiруе В. А. Шленскi). 

ПОУ'НЫМ ходам iш-

··· . ла падрыхтоука да 
мiжнародных спаборн i цт
вау i раптам траума. 

Праз год - дзве аперацыi. 
Так на доугi час rрэнiроукi 
абарвалiся ... А пачынала свае 
першыя крокi у спорце Воль
га пасля восьмага класа, 

заняушыся лёгка>i атлетыка>i 

усур ' ёз. Праз два гады стала 
кандыдатам у ма>iстры спор

ту . Дзесяты клас - ' юнiёр
ская зборная Саюэа. Пачала 
рыхтавацца да мiжнародных 

спаборнiцтвау 
- Мне здаецца, што няу-

. - 1 
дачы гартават мои характар. 

Вучылася на выдатна, за>iма

лася у мастацка>i школе, 

шмат чытала, трэнiравалася. 

Зд,:Jецца, нядауна паступiла 
н0 факультэт журналiстыкi, 

а ужо заканчваю У ку~. Так 
што частка маiх мар .збыла
ся. 

Цяпер Вольга Сухамаза

ва уваходзiць ва ун i версi 
тэцкую спартыуную каманду. 

У 1986 i 1987 гадах займала 
першыя месць~' у спаборнiцт
вах tярод студэнтау ВНУ 
БССР на чэмпiянаце Белсау-

проФi!· . . 
- Гэта трэба адчуць! _ 1 

старт ,..,з яго напружанасцю, 

сканцэнтраванасцю i пад

трымка>i сяброу, кал i уся 
каманда расцягваецца па бе
гаво>i дарожцы, а ты бяжыш, 
амаль без сiл, робiш-' рывок 
i перамагаеш . 

Так было i на апошнiх 
спаборнiцтвах зiмо>i гэтага 
года у Гомелi. Першыя пры
зы аспрэчвалi .каманды БДУ , 
грамхарча, iнстытута фiз
культуры. 3 першага вiду 

мнагаборства Вольга лiдзiра
вала. Трэба бы,ло так трымац-

ца i далей. Адпачывалi мала, 
а тут яшчэ праблема: не 
хапае удзельнiкау эстафеты. 
Пасля сваiх вiдау Вольга 
удзельнiчала i у ё>i. 

- Асаблiва вось у такiх 
крытычных абставiнах па
сапрауднаму адчуваеш яд

нанне каманды. Адно шчырае 
слов., жарт, выказаны сяб
рам, i настро>i паднiмауся, 
а ljаnружанасць знiкала. 

На маё пытанне, што такое 
спорт для яе, адказала ко

ратка: 

- Ама11ь усё у жьщцi! 
Вось ужо два гады трэнi

руецца Вольга у М. А. Жау-
нерка. J 

- Шмат чым я абавязана 
свайму настаунiку: i за жьщ
цёвую навуку, i за падтрым

ку у цяжкiх абставiнах, 
за шчырасць да людзе>i. 

Часу вольнага у дзяучыны 
амаль што няма: кожны дзень 

трэнiроукi , заняткi . Таму кож
ную вольную хвiлiнку яна 

iмкнецца правесцi як мага 
больш цiкава i карысна. Тэле
вiзар можа глядзець i адна
часова вязаць сабе новую 
кофтачку, чытаць пад 

музыку, а рабiць размiнку, 
прыбiраючы пако>i. Любiць 
яна наведаць новую выстау-

1<у, схадзiць на новую паста

ноуку у тэатр, маляваць . 

Цяпер мара Вольгi ' i усё>i 
каманды 

I 
вы>iсц i . у «тро>iку» 

лепшых у летн1м першын

стве ВНУ рэспублiкi i удзель
нiчаць у, Кiеуска>i Усесаюзна>i 

унiверсiядзе .. 
Спадзяюся, яна здзе>iснiц-

ца. 1\. 
Н. ФЛАРЫЗЯК, 

студзнтка факультзта 

журналiстыкi. 
Фота А. Максiмава. 

\,1 
3 нашага лыжнага Зорнага паходу па 

Барысаушчыне амаль усе мы - а нас было 
пяцёра __: вярталiся I з прыузнятым на
строем. Пiшу «амаль усе», таму што раз
двоенасць пачуццяу была толькi у аднаго 

з нас - Паула Ткачука, студэнта· факуль
тэта радыёфiзiкi i электронiкi . Яшчэ б! 
Павел кiраунiк наша>i групы, турыст 
бывалы, вопытны, таму яго адно<;iны да 
усяго вельмi прыдзiрлiвыя. У кагосьцi 

дрэнны тэмп хады, хтосьцi не па ycix 
nравiлах рукзак спакавау або намазолiу 
сабе ногi. Ды цi мала падобных дробя
зей набярэцца? А з yciмi iмi трэба неяк 
спрауляцца. 1 · было такое, што усур 'ёз 
перашкаджала i ад нас не залежала. На-

ХОЦЬ СНЕГУ - НОТ · НАПЛАНАУ 
Калi знаходзiшся у паходзе, жыRеш 

iнакш, не так, як у буднях, пакры 
тых пылам празаiч~асцi. Мабыць таму 
якiх-небудзь сем дзён хады заг1 а мi
наюцца 11адоуга, назаусёды. Яны абу
джаюць у цябе добрыя пачуццi. Гзтыя 
днi застаюцца у памяцi куды бол_ьщ ., 

' непауторнымi, чым любыя, ха" · :ё"~J'i~/ 
значныя, падзеi жыцця 9t;з:{ ·:· 

крыклад, паход наш лыжны, а снегу - ._ ____________ -...[! 

ан i . Дзе-нi,rре на парыжэла>i м iнулагодняй 

траве бачны белыя плямы. Але ад та
кога снегу суцяшэння мала, бо наукола 
вада, i толькi вiбрамы сл iзгаюць па лёдзе. 
Калi ехалi у першы ж дзень ад Барысава 

да вёскi Зембiн - пачатковага пункта 

нашага маршрута - людз i у аутобусе 
пытаl\iся: ~ 

- _Ах, Дзе'тачкi, н~вошта ж вам лыж.ы? 
Снегу ж таго - кот наплакау. 

На гэта у тон iм мы адказвалi: 

- А у нас лыжы не звыча>iнь)я, а 
водныя. 

Адказвалi з усмешка>i. Але калi гэтыя 
«водныя» :nыжы (не такiя ужо i лёгкiя, 

дарэчы) давялося несцi у руках, то усмеш
кi на тварах стал i з ' яуляцца радзе>i. 1 
не таму · нават, што было цяжка фiзiчн1а . 
Просt~ крыудна, што надвор 'е нам не 
спрыяла. Як непрыемна было,, калi адно>i

чы ранiцай прачнулiся таму, што спаль

нiкi былi мокрыя наскроз \> , да нiтач.!(i. 
Хоць выкручвай ... 
Лаулю сябе, на думцы, што калi б нататкi 

пра паход nicay кiраунiк груilы Павел, 
то былi б яны куды больш радаснымi. 
Вядома, пабачыушы усялякае у паход·ах, 

н.а непрыемнасцi · проста не звяртаеш 

увагi:' ,!),а ix прывыкаеш. Урэшце тр:эба 
ж з iмi мiрьщца, бо паходам яны надаюць 
своеасаблiва_сць. l 
А зараз час напiсаць пра добрае. 

На трэцi дзень паход наш ужо меу права 

называцца i,лыжным», бо сн'ег. выпау \ 
i мы сталi 11а лыжы. Якая урачы~тая пры
гажосw,ь адкрываецца вачам! Палёт бяроз 
i сосен ( паабапал дарогi. У лесе - нi 
душы. Толькi зрэдку сустрэнецца . якi
небудзь дзядзька на возе з сенам. 

1 

БEl\4PYCKI 
UHI.BEPCIT3T 

А ' ч.асам вы>iдзеш на былую пожню i па
мiж акуратненькiмi стажкамi брыдзеш да 
вёскi.

1 

1 так цягне зa>ic~ i ,у якую з хат, 
сесцi на .лаву i весцi га~/орку з гаспадара
мi - людзьмi добр'азычлiвымi, мудрымi. 
Кал. i дазваляу час, так мы i рабiлi, 

·- а·· потым на памяць фатаграфавапrся i 
: - адыходзiлi, бо нашае - гэта дарога . 

Ад~а з вё~:ак, якую праходзiлi, вёска 

lканы Барысаускага раёна'. Знакамiтая яна 
. - .1 ... 

тым, што мае музеи народнаи славы. 

. Цан,а, 2 кап. 

Мi
1

1tс к ая палiграфiч на я фаб р~ ,.' 
« 4 ~ рRона~ · зvрка » М ВП Л 

· i мя Я . Коласа . 

- 7, красавiка 
Зак. 1617. 

У ПАХОД - КРУГЛЫ ГОД 

З.аснавау яго В. В. выдатнiк 
народна>i асветы. Большасць экспанатау 
музея расказвае пра дзе>iнасць у гады 

Вялiкай А>iчанна>i ва>iны партызанска>i 

брыгады «Дзядзькi Колi» i брыгады 
«Смерць ' фашызму». Маюцца у музеi 
асабiстыя рэчы П. Р. Лапацiна - Героя 

Савецкага Саюза, камандзiра брыгады 
«Дзядзькi Колi», Г. С. Якiмовiча, намеснiка 
камбрыга «Смерць фашызму». Экспанаты 
музея самыя разнаста>iны,я. Гэта зброя, 

жорны, самавар штаба, такарны станок 
па металу ма>iстра зброi брыгады «Дзядзь
кi Кол i » П. Р. Шатэркса, партызанскi 

гармонiк, пiшучая машынка, лiстоукi. 
Калi мы гарталi кнiгу водгукау музея, 

падзiвiлiся надзвыча>i багата>i геаграфii 
яго наведвальнiкау . 1· 

1 яшчэ адзiн музе>i мы наведалi. 

Ен больш сцiплы, стварылi яго вучнi 

Мсцiжска>i сярэдня>i школы, усё новыя 

экспанаты знаходзяць яны да сённяшняга 

дня. 

На тэрыторыi Бярэз iнскага заni!веднiка 

ля вёскi Сялец, там, дзе чарада гонкiх 
дрэу суседнiчае з., полем, ёсць помнiк 

Мацi-партызанцы . Знаходзiцца ён удале
чынi ад ,улу дарог, п~уз яго не снуюць 

туды-сюды. Да помнiка прыходзяць xa>i 
сабе рэдка, але каб раздзялiць вя
лiкi смутак Мацi-партызанкi. А яна глядзiць 
у бок вострава Багун, на якiм у гады 

ва>iны iшлi жорсткiя баi з нямецкiмi 
захоnнiкамi. Вострау Багун многае яшчэ 

помнiць, менавiта таму на яго накiра

ваны неадрыуны позiрк Мацi-партызан

кi . 
Кiламетр за кiламетрам, гадзiна за гад

зiна>i - i мы наблiзiлiся да самай сапрауд

на>i казкi. Гэта возера Палiк. Без пера
большання · будзе сказаць, што гэта жам
чужына Бярэзiнскага запаведнiка. Кал i 

,бачыш яго упершыню, здаецца, што тра
пiу у нейкую экзатычную краiну. Вока ся

гае туды, дзе бачацца дзiвосы незямной 
прыгажосцi. Але _гэта толькi першыя 

уражаннi такiя. Потым больш утрапёна 
углядаешся ва усё акаляючае i прызна
ешся сабе: яко>i нечакана>i, загадкава>i 
можа быць прырода наша>i Беларусi. 
Возера Палiк мае працягласць · тры 
кiламетры. Зiмою яно замярзае так, што 

, па iм смела не то што людзi ходзяць, 
· але i . машыны ездзяць. А як прыемна 
пасярод возера спынiцца на момант , 

азiрнуцца i убачьщь за сабо>i танюсенькую 
нiтачку лыжнi, якая недзе там далёка
далёка пачалася i не скончыцца. Проста 
на не>iкi час перарываецца, каб працяг
нуцца потым на горных сцяжы,11ках, вод

ных маршрутах, дарогах Беларусi. 

Ларыса НАВIЦКАЯ. 

1 
·-· J -

11111111111111111111111111111111111111'1111111111 1111111 

220080, Мiпск-80, УНIВЕРЦ
ТЭЦКI ГАРАДОК,- ВУЛ. БАБ- .1 
РУЙСКАЯ. 9, НАВЕРХ .4 , , 
П AKOI 74-75. 

В. а. рэдактара 

М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 
ТЭЛЕФUН 20·68-27. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' 

_) 


