«Дома ўсiм раскажам, якiя ў Беларусi
надзейныя камбайны i трактары,
добразычлiвыя людзi i багатая бiблiятэка»

Заснавальнік — установа «Рэдакцыя газеты «Звязда» і грамадскае аб’яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі».
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 12 ад 19 лютага 2009 г.

9

КАСТРЫЧНІКА
2009 г.
ПЯТНІЦА
№ 38 (15592)

Маладыя вучоныя з Рэспублiкi Казахстан прыехалi ў Беларусь,
каб пазнаёмiцца з асаблiвасцямi развiцця сельскай гаспадаркi

ПУНКТЫ РЭГIСТРАЦЫI ЎДЗЕЛЬНIКАЎ
ПЕРШАГА РАЎНДА
РЭПЕТЫЦЫЙНАГА ТЭСЦIРАВАННЯ

Установа адукацыi

Месца размяшчэння пункта рэгiстрацыi, тэлефон

Ба ры саўскi дзяр жаў ны
полiтэхнiчны каледж
Маладзечанскi дзяржаўны полiтэхнiчны каледж
Аддзел адукацыi Любанскага райвыканкама
Аддзел адукацыi Маладзечанскага райвыканкама
Ад дзел аду ка цыi Чэрвеньскага райвыканкама
Аддзел адукацыi Капыльскага райвыканкама
Аддзел адукацыi Мядзельскага райвыканкама
Аддзел адукацыi Дзяржынскага райвыканкама
Аддзел адукацыi Клецкага райвыканкама
Аддзел адукацыi Нясвiжскага райвыканкама

г. Барысаў, вул. Гагарына, 68,
тэл.: 8(0177) 74 49 51, 74 48 02, 75 25 78
г. Маладзечна, вул. Цэнтральная, 2,
тэл.: 8(01773) 7 77 32, 7 18 63, 7 10 32
вул. Першамайская, 24а,
тэл. 8(01794) 5 15 44
вул. Прытыцкага, 5, к. 14, тэл. 8(01733) 7 08 97
пл. Цэнтральная, 2,
тэл.: 8(01773) 7 18 63, 7 00 72
пл. Свабоды, 1, тэл. 8(01714) 5 59 83
вул. Горкага, 36, тэл. 8(01719) 5 45 45
пл. Шаранговiча, 2,
тэл.: 8(01797) 5 51 97, 5 55 85
вул. Ленiнская, 21, тэл. 8(01716) 6 54 46
вул. Маякоўскага, 10,
тэл.: 8(01793) 5 32 47, 5 55 61
вул. Савецкая, 1, тэл. 8(01770) 5 90 17

БРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ
Установа адукацыi

Месца размяшчэння пункта рэгiстрацыi, тэлефон

Брэсц кi дзяр жаў ны вул. Маскоўская, 267,
тэхнiчны ўнiверсiтэт тэл.: 8(0162) 42 70 71, маб. 8(033) 606 66 16

ВIЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ
Установа адукацыi

Месца размяшчэння пункта рэгiстрацыi, тэлефон

Вiцебскi дзяржаўны тэхпр. Маскоўскi, 72, тэл. 8(0212) 47 72 34
налагiчны ўнiверсiтэт
Полацкi дзяржаўны ўнiвул. Блахiна, 29, тэл. 8(0214) 53 05 35
версiтэт

ГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Г. МIНСК
№ п/п

Установа адукацыi

1

УА «Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт»
УА «Iнстытут бесперапыннай адукацыi»
Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта
Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт iнфарматыкi
i радыёэлектронiкi
Мiжнародны дзяржаўны экалагiчны
ўнiверсiтэт iмя А.Д. Сахарава
Беларускi нацыянальны тэхнiчны ўнiверсiтэт
Беларускi дзяржаўны аграрны тэхнiчны
ўнiверсiтэт
Мiнскi дзяржаўны лiнгвiстычны ўнiверсiтэт
On-line рэгiстрацыя
Беларускi дзяржаўны эканамiчны ўнiверсiтэт
Беларускi дзяржаўны педагагiчны ўнiверсiтэт
iмя Максiма Танка
Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны ўнiверсiтэт
Мiнскi дзяржаўны полiтэхнiчны каледж
Мiнскi дзяржаўны аўтамеханiчны каледж
Мiнскi дзяржаўны гандлёвы каледж

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Установа адукацыi

Месца размяшчэння пункта рэгiстрацыi, тэлефон

ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 4, к. 116, тэл. 209 54 06
г. Мiнск, вул. Маскоўская, 15, к. 43, тэл. 222 80 10
г. Мiнск, вул. Гiкалы, 9, к. 422, тэл.: 293 86 49, 293 80 40
г. Мiнск, вул. Даўгабродская, 23, к. 107, тэл. 230 73 72
г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 65, тэл.: 237 39 25, 292 38 42
г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 99,
тэл.: 267 05 92, 267 72 68
г. Мiнск, вул. Захарава, 21, к. А, аўд. 214, тэл. 284 81 43
г. Мiнск, пр. Партызанскi, 26, к. 1, аўд. 1205, тэл. 209 78 15
г. Мiнск, вул. Савецкая, 18, тэл.: 200 94 17, 200 92 04
г. Мiнск, вул. Свярдлова, 13а, тэл.: 227 73 89, 227 07 78
г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 85, тэл.: 292 12 34, 292 81 05
г. Мiнск, вул. Сацыялiстычная, 5, тэл. 243 19 88
г. Мiнск, вул. Усходняя, 183/43, тэл.: 262 46 16, 237 58 99

АНДРЭЮ АРАМНАВУ
ЗБIРАЮЦЦА ВЯРНУЦЬ
СТЫПЕНДЫЮ
Больш за паўгода рэкардсмен свету па цяжкай атлетыцы
мае заробак звычайнага беларускага дворнiка
Стыпендыю, а гэта каля 15 мiльёнаў беларускiх
рублёў, штангiсту абрэзалi за пра ва па ру шэн не,
пра якое ўся Беларусь
да веда ла ся ў са ка вi ку
гэтага года. Андрэй няўдала «замачыў» новую
кватэру, якую атрымаў за
залаты медаль пекiнскай
Алiмпiяды. Мiлiцыя спынiла аўтамабiль Арамнава.
Штангiст быў нецвярозы. Наступствы сталiся цяжкiмi — Арамнаву
не толькi прысудзiлi штраф у 5 мiльёнаў 200 тысяч беларускiх
рублёў, але i перасталi выплачваць стыпендыю.
У пачатку лiпеня «Звязда» надрукавала iнтэрв'ю з Андрэем Арамнавым, у якiм штангiст упершыню шчыра пакаяўся перад беларусамi
за свае «дзiцячыя паводзiны». Адзiнае, чаго не зразумеў рэкардсмен
свету, чаму перасталi выплачваць стыпендыю. Усё ж далi яе за залаты алiмпiйскi медаль, якi нiхто ў Арамнава не канфiскаваў.
I вось нарэшце застаўся адзiн крок да аднаўлення справядлiвасцi — стыпендыю збiраюцца вярнуць.
— Па-праўдзе, у мяне цалкам скончылiся грошы на жыццё, няма
нiякага настрою, — распавядае Андрэй Арамнаў «Звяздзе». — Я
ледзьве не напiсаў заяву пра звальненне з нацыянальнай каманды.
Без заробку мне цяжка нармальна трэнiравацца. Усё ж я пераасэнсаваў свае паводзiны, мне было вельмi сорамна, пакаранне я атрымаў сур'ёзнае. Але, нягледзячы на гэта, зарплата мне прыходзiла
такая: то 226 тысяч, то каля 400 тысяч. Зарабляў, як звычайны
дворнiк. Нарэшце мне паабяцалi вярнуць стыпендыю. Кажуць, што
пачнуць яе выплачваць з наступнага месяца — лiстапада.
У суботу Андрэй Арамнаў выступiць на чэмпiянаце Беларусi
па цяжкай атлетыцы. Спаборнiцтвы пачнуцца а 11-й гадзiне ў
сталiчным спарткомплексе «Спартак». Галоўны трэнер зборнай
Беларусi Аляксандр Ганчароў таксама пацвярджае, што Арамнаў
асэнсаваў свае памылкi, змянiўся да лепшага i ўвогуле стаў больш
дарослым i разумным чалавекам.
— Я ў добрай форме, хутка чэмпiянат свету ў Карэi, а ўвесну
чэмпiянат Еўропы ў Беларусі, — працягвае Андрэй Арамнаў. —
Тут, на вачах у беларусаў, я збiраюся пабiць свой жа сусветны
рэкорд. Толькi настрой пакуль дрэнны. Можаце так i напiсаць,
што няма стымулу. А я вельмi хачу добра жыць у сваёй краiне i
праслаўляць Беларусь на ўвесь свет.
Нагадаем, што Андрэй Арамнаў — лепшы спартсмен Беларусi мiнулага года i найлепшы штангiст свету сярод усiх вагавых катэгорый.
Яўген ВАЛОШЫН.

СВЯТА З САЛДАЦКАЙ КАШАЙ
У гэтую суботу мiнскiя вартаўнiкi правапарадку дадуць магчымасць сталiчным жыхарам i гасцям горада цiкава правесцi час
на 33-й камбiнаванай эстафеце, спаборнiцтвы якой пройдуць на
тэрыторыi Маскоўскага раёна ў скверы памiж праспектам Любiмава i вулiцай Касманаўтаў.
Як паведамiлi карэспандэнту «Звязды» ў аддзяленнi iнфармацыi i
грамадскiх сувязяў ГУУС Мiнгарвыканкама, у мiлiцэйскай эстафеце
возьмуць удзел прадстаўнiкi ўсiх дзевяцi раённых упраўленняў унутраных
спраў i iншых падраздзяленняў ГУУС Мiнгарвыканкама, а таксама ўнутраных войскаў. Спартыўная праграма, у якой мiлiцэйскiя атлеты будуць
спаборнiчаць у прафесiйным спрыце, сiле i вынослiвасцi на 9 этапах эстафеты, урачыста пачнецца ў 11 гадзiн. Тым часам гледачы i балельшчыкi змогуць атрымаць кансультацыi супрацоўнiкаў Дзяржаўтаiнспекцыi.
Акрамя таго, увазе гасцей свята будуць прапанаваныя прэзентацыйныя
стэнды службаў мiлiцыi, эстрадная праграма, паказальныя выступленнi
супрацоўнiкаў палка мiлiцыi спецпрызначэння, а таксама байцоў вайсковай часцi 5448 i кiнолагаў са службовымi сабакамi, выстава ўзбраення,
спецыяльных сродкаў i тэхнiкi. На свяце можна будзе пачаставацца i
сапраўднай салдацкай кашай, а таксама ацанiць асартымент гандлёвых
радоў ад мiнскiх крамаў i прадпрыемстваў грамадскага харчавання.
Iгар ГРЫШЫН.

Месца размяшчэння пункта рэгiстрацыi, тэлефон

Гродзенскi дзяржаўны вул. Кастрычнiцкая, 5, аўд. 102, 106
ўнiверсiтэт iмя Я. Купалы тэл.: 8(0152) 73 01 01 (шматканальны), 74 14 86

Установа адукацыi

Месца размяшчэння пункта рэгiстрацыi,
тэлефон

Гомельскi дзяржаўны тэхнiчны г. Гомель, пр. Кастрычнiка, 48,
ўнiверсiтэт iмя П.В. Сухога
тэл. 8(0232) 47 52 74

МАГIЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ
Установа адукацыi

Месца размяшчэння пункта рэгiстрацыi, тэлефон

Беларуска-Расiйскi ўнiверсiтэт

пр. Мiру, 43, аўд. 221,
тэл. 8(0222) 25 36 03
Бабруйскi фiлiял Беларускага дзяр- г. Бабруйск, вул. Сацыялiстычная, 90,
жаўнага эканамiчнага ўнiверсiтэта тэл. 8(0225) 52 21 95

Аплата за ўдзел у тэсцiраваннi па адным вучэбным прадмеце ажыццяўляецца ў любым аддзяленнi ААТ «ААБ Беларусбанк» у суме 16 100
беларускiх рублёў. Атрымальнiк — УА «Рэспублiканскi iнстытут кантролю
ведаў», разлiковы рахунак № 3632934510021 фiлiял № 529 «Белсувязь»
ААТ «ААБ Беларусбанк» г. Мiнска, код 720, УНП 190194148.
РIКВ не адказвае за якасць i змест тэстаў для тэсцiравання, якое праводзiцца iншымi (не названымi ў гэтым спiсе) установамi.

СЁ пачалося з таго, што ў Брэсце прайшло чарговае пасяджэнне Мiжурадавай беларуска-казахскай камiсii па развiццi супрацоўнiцтва. Там абмяркоўвалася, у
тым лiку, пытанне магчымай стажыроўкi
казахскiх маладых вучоных на базе Iнстытута павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў АПК БДАТУ. Пасяджэнне
адбылося напрыканцы чэрвеня. I ўжо ў
вераснi група з пяцi чалавек, накiраваная Iнстытутам павышэння квалiфiкацыi
«Мiжнароднай прафесiйнай акадэмii» Туран-Профi», завiтала ў Мiнск.
— Нас вельмi цёпла прынялi, — расказвае
прадстаўнiк Алма-ацiнскага тэхналагiчнага
ўнiверсiтэта Есмурат МАЦЕЕЎ. — Размясцiлi
ў добрым iнтэрнаце. Там ёсць усё, i галоўнае —
побач цудоўны стадыён, што для людзей, якiя
вядуць здаровы лад жыцця, вельмi важна. Горад
чысты, зялёны, вакол добразычлiвыя людзi. У
каго што нi спытай — заўсёды спыняцца, патлумачаць, падкажуць.
— У Жодзiне, якi наведалi ў межах вучэбнай
праграмы, спрабавалi злавiць таксi, — дадае навуковы супрацоўнiк Казахскага НДI бульбаводства i агароднiцтва Дзiнара ШАРЫПАВА.
— Малады чалавек убачыў, што мы не мясцовыя,
спынiўся, выклiкаў таксi i толькi пераканаўшыся,
што ў нас усё ў парадку, пайшоў па сваiх справах.
— Вель мi ўразi ла Бела рус кая сель ска гаспа дарчая бiблi я тэ ка, — ад значы ла стар шы
выкладчык Ка захскага агратэхнiчнага ўнiверсiтэта iмя Сейфулiна Халiма МУРСА ЛАВА. — Там, склалася ўражанне, можна знайсцi
любую iнфармацыю.
Галымжан Абуоў, Баўыржан Жакееў, Есмурат
Мацееў, Халiма Мурсалава i Дзiнара Шарыпава
ўпершыню ў Беларусi i вельмi рады, што атрымалi
магчымасць ажно на працягу месяца глядзець,
аналiзаваць i вучыцца ўсяму самаму лепшаму.
— Мы не столькi займаемся ў класах, колькi
выязджаем у розныя гарады i вёскi рэспублiкi,
дзе знаёмiмся з досведам вядучых сельскагаспадарчых арганiзацый, прадпрыемстваў, якiя вырабляюць сельскагаспадарчую тэхнiку, — кажа
Есмурат Мецееў. — Адным словам, праграма ў
нас насычаная, i паўсюль нас прымаюць як сваiх.
Вельмi хочацца трапiць на Гомсельмаш, туды, дзе
вырабляюць камбайны «Палессе». Ужо неаднаразова чуў станоўчыя водгукi пра гэту тэхнiку, але
хочацца пабачыць усё на свае вочы. Ведаеце,
якасць вашай тэхнiкi не выклiкае сумненняў. У
нас да гэтага часу на палях можна ўбачыць МТЗ
80-га года выпуску. I нiякiя паломкi iм не страшныя. Парамантуюць — i зноў у поле.
Адзначылi госцi i тое, што на беларускiх палях
пераважае айчынная тэхнiка.
— У нас жа ў Казахстане большасць iмпартнай,
у прыватнасцi расiйскай, — кажуць яны. — Сваёй мала. А машынабудавання для перапрацоўкi
— дык i наогул няма. У Беларусi сельская гаспадарка развiваецца, аб гэтым сведчыць, у прыватнасцi высокая ўраджайнасць. У нас жа правесцi

ГРАН-ПРЫ «ТЭАТРАЛЬНАГА КУФРА» — У БЕЛАРУСАЎ
Галоўны прыз VI мiжнароднага фестывалю студэнцкiх тэатраў «Тэатральны куфар-2009», якi ўручаецца па вынiках рэйтынгавага галасавання гледачоў
— атрымаў спектакль «Зiмы не будзе» тэатра «На
балконе» Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта.
Нагадаем, што праграма фестывалю ўключала 22
пастаноўкi тэатральных калектываў з Беларусi, Расii,
Англii, Бельгii, Лiтвы, Мексiкi, Сербii, Германii, Iрана,
Польшчы, Латвii, Турцыi, Эстонii i Славенii.
Па меркаваннi прафесiйнага мiжнароднага журы,
самай яркай актрысай стала Джэсiка Харыет Бэйлi,
якая iграла ў спектаклi «Шкада, што яна не распуснiца»
незалежнай тэатральнай кампанii UWE Брыстольскага
ўнiверсiтэта (Вялiкабрытанiя). Яна атрымала прыз за

лепшую жаночую ролю. А яе каляжанка па пастаноўцы
Вiкторыя Эмiлi Обры-Рыс узнагароджана прызам за
лепшую жаночую ролю другога плана.
Прыз за лепшую мужчынскую ролю было вырашана аддаць Яўгену Фомчанкаву (спектакль «Салдацiкi» мiнскага
незалежнага тэатра-студыi «Люстэрка»). Лепшым рэжысёрам стаў Уладзiмiр Цвеiч (спектакль «Урок» акадэмiчнага
тэатра «Branko Krsmanovic» Бялградскага ўнiверсiтэта).
Прыз за лепшую сцэнаграфiю быў уручаны Расэ Крысчынаўтэ (спектакль «Цень» тэатра-студыi Вiльнюскага
тэхнiчнага ўнiверсiтэта ). Работа ў тым жа лiтоўскiм спектаклi Арнаса Пяткевiчуса была ўдастоена ўзнагароды за
лепшую мужчынскую ролю другога плана.
Надзея НIКАЛАЕВА.

Выпрабавана
на сабе:
вайсковы вопыт

«БЫЦЬ ПА ФОРМЕ
АБАВЯЗКОВА!..»
...ЦI МАГЧЫМА?

Д

ЛЯ студэнтаў айчынных ВНУ, якiя вырашылi ў дадатак
да грамадзянскай адукацыi атрымаць яшчэ i вайсковую
спецыяльнасць, ёсць выключныя «прапановы» ваенных
факультэтаў. Размова iдзе, зразумела, пра ваенныя кафедры. Некалi гэтыя «прапановы» мелi месца ва ўсiх ВНУ, але
за часам развалу Савецкага Саюза, калi беларуская армiя
зменшылася з 280 да 60 тысяч, неабходнасць у iх па натуральных прычынах таксама зменшылася. I сапраўды, магло
здарыцца, што афiцэраў у нашых узброеных сiлах магло
б быць у некалькi разоў больш за звычайных шараговых
жаўнераў-салдатаў...
Але, як кажуць, маем што федру ў чацвёртым семестры —
маем! А таму канстатуем, што ад лютага да сакавiка. Найперш,
цяпер толькi ў некаторых ВНУ, студэнту-кандыдату неабходна
у якiх найчасцей ёсць свае ва- прайсцi медыцынскую камiсiю i
енныя факультэты, прысутнiчае падаць заяву на паступленне.
магчымасць атрымання вайско- Прычым праходзiць гэтую кавай спецыяльнасцi: напрыклад, мiсiю лепш на пачатку лютага,
у БДУ, БДУIР, БДМУ...
бо ўсе дакументы вы зробiце не
Паступаюць на ваенную ка- менш як за 3 тыднi ды, да таго ж,

ДЗЕ МОЖНА НАБЫЦЬ ФОРМУ?
Нягледзячы на тое, што iснуе шмат прадпрыемстваў, што шыюць камуфляжную форму, толькi некаторыя з iх займаюцца яе
вольным продажам фiзiчным асобам. Нiжэй названыя некаторыя
крамы, дзе вы, найхутчэй, зможаце адшукаць (цi зрабiць пад замову) хоць больш-менш армейскае (i iншае спецыяльнае) адзенне:
У Мiнску:
— «Дом ваеннага адзення», вул. Калiнiна, 30а
— «Армейскi буцiк», вул. В. Харужай, 19
— «Армейскi», вул. Чкалава, 38, к. 2
— Рыбацкiя павiльёны i «Поле цудаў» на гандлёвым цэнтры
«Ждановiчы»
— «Шчыт», вул. Мяснiкова, 11а
— «Спецадзенне», пр. Партызанскi, 48 i вул. Альшэўскага, 13
Калi вы не заўважылi неабходнага камуфляжу ў асартыменце
гэтых крамаў, паспрабуйце пацiкавiцца ў любых крамах i атэлье,
назвы якiх будуць звязаныя з паляваннем, рыбалоўствам, спецыяльным прызначэннем, ваеннымi сiмваламi...
ДЛЯ ЧАГО ЯНА ПАТРЭБНАЯ?
Акрамя заняткаў на ваенных спецыяльнасцях ваенная форма
можа добра саслужыць у лесе падчас збiрання грыбоў-ягадаў, на
беразе возера падчас рыбалкi, у вандроўках i пад машынай, калi
неабходна будзе што-нiшто адрамантаваць. Увогуле ва ўсiх справах, звязаных з брудам, колкасцю i макрэчай.

чэргi ў вашай палiклiнiцы ў вынiку
нядаўняга заканчэння прызыву
будуць нашмат меншыя. А пасля атрымання прыдатнасцi (а так
хацелася сказаць: годнасцi) наступае самая складаная частка,
пра iснасць якой вы даведаецеся
толькi «па прыбыццi на ваенны
факультэт» (такi выраз вы пачуеце яшчэ неаднойчы): гэта набыццё вайсковай формы.
I вы пачынаеце шукаць: найперш ру шы це на мяс цо выя
рынкi. Там вы заўважыце шмат
рыбацка-паляўнiчай «спяцухi»,
якую з-за няведання вы не можаце пакуль адрознiць ад сапраўднай ваеннай. А таму крочыце ад
крамкi да крамкi, пытаючыся пра
наяўнасць сапраўднай вайсковай формы — на гэта вам адказваюць, што толькi ў адным-двух
месцах яна ўвогуле прысутнiчае. I нават у гэтых месцах, калi
i знойдзецца што-небудзь сапраўднае, дык не таго памеру...
Вам абяцаюць, што праз тыдзень
будзе нешта новае!
Рабiць няма чаго: трэба шукаць спецыялiзаваныя крамы.
У, бадай, самай вядомай у рэспублiцы краме «Дом ваеннага
адзення» вам адкажуць, што ўжо
ўсё прададзена, а калi будзе невядома — ёсць толькi звычайная «кожнадзёнка». Вы шукаеце
далей. Але вось ужо два тыднi
штодзённых пошукаў прайшло, а
нiчога прыдатнага так i не знайшлося. Тады вы зноў едзеце на
«Ждановiчы» i зноў пытаецеся
пра наяўнасць... няма! I просiце
паказаць вам усе магчымыя, што
як-нiяк падыходзяць па памеры.
Купляеце... нiбы нармалёва...
але вось, заўважаеце, што шта-

ны, падаецца, зараз трэснуць
ад напругi... Вы зноў на «Ждановiчах» — атрымоўваеце свае
грошы назад...
I раптам вы вырашаеце, што
найлепшым варыянтам будзе
замовiць уласна пад свае габарыты. Дзеля гэтага вы накiроўваецеся зноў туды, дзе вы ўжо
бывалi, бадай, разоў з дзесяць,
дзе, як вам здаецца, абавязаны
шыць ваенную форму... I там вы
даведваецеся, што сапраўды тут
яе шыюць... але не камуфляж!
Далiбог, вам даюць адрасы канкурэнтаў. I вы, ужо стомленыя
ад гэтых вечных паходаў, нават
забываецеся туды патэлефанаваць, а едзеце з дзiцячай спадзёўкай на абавязковасць...
Так праходзяць днi, тыднi —
ужо не так шмат засталося i да
прызначанага начальнiкам кафедры часу, максiмальнага тэрмiну набыцця. I нарэшце, нейкiм
чынам (у кожнага па-свойму) да
вас трапляе ў рукi доўгачаканая
форма. Вы нават ужо i не звяртаеце ўвагi на дрэннае выкананне
(таму ўласнаручна ў многiх месцах прашываеце яе яшчэ раз) i
на дзiўныя хiбы з кiшэнямi, якiх
на куртцы меней за патрэбнае...
Але гэта нiчога: галоўнае, вайсковая форма ўжо пры вас!
Мiкола ТАМАШЭВIЧ.

нейкую рэформу вельмi складана, бо практычна
ўсе сельскагаспадарчыя ўгоддзi знаходзяцца ва
ўласнасцi фермераў. Аб такой ураджайнасцi нам
пакуль даводзiцца толькi марыць.
— Яшчэ марым аб тым, што павязём з сабой дадому 6 гатункаў бульбы для экалагiчнага
выпрабавання, — адзначае Дзiнара Шарыпава.
— Зараз маё начальства вядзе перамовы з вашым Iнстытутам бульбаводства i агароднiцтва.
Спадзяюся, што да майго ад'езду яны ўжо заключаць дагавор.
— Ёсць у нас фiрмы, якiя б з задавальненнем
наладзiлi супрацоўнiцтва з гомельскiм прадпрыемствам, што выпускае апараты для даення, —
дадаў Есмурат Мацееў.
— Наш прыезд — добры крок да наладжвання больш цеснага супрацоўнiцтва памiж дзвюма
аграрнымi рэспублiкамi, — лiчаць маладыя вучоныя. — Вернемся дадому i абавязкова пачнём
праводзiць тэматычныя семiнары як для студэнтаў, так i для спецыялiстаў-практыкаў.
—I, ведаеце, я ў будучынi наведаю вашу краiну
яшчэ раз, — падзялiўся сваiмi планамi Есмурат
Мацееў. — Вельмi хацелася б абараняць кандыдацкую дысертацыю менавiта ў Беларусi. Раней
я нiяк не мог зразумець, чаму iншаземцы едуць
па адукацыю менавiта сюды. А зараз пры першай
магчымасцi задаў гэта пытанне студэнтам з Кiтая,
арабскiх краiн, якiя вучацца ў БДАТУ i жывуць у
адным iнтэрнаце з намi. Яны адказалi, што тут
можна, не баючыся, выйсцi на вулiцу ў любы час
сутак. А таксама беларуская адукацыя славiцца
спалучэннем якасцi з прымальным коштам. Мы
на свае вочы пераканалiся ў тым, што на кафедрах БДАТУ ў вялiкай колькасцi выстаўлена самая
сучасная тэхнiка.
Падчас нашай размовы з маладымi вучонымi прысутнiчаў рэктар Iнстытута павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў АПК
БДАТУ Уладзiмiр ДАШКОЎ.
— Уладзiмiр Мiкалаевiч, скажыце, калi ласка, якое значэнне для нашай краiны мае прыезд гасцей з Казахстана?
— Тое, што казахскi бок зацiкавiўся беларускай
тэхнiкай, тэхналогiямi, якiя актыўна прымяняюцца ў нашай сельскай гаспадарцы, беларускай
бульбай — гэта вельмi добра. Вось прыедзе, напрыклад, Есмурат Мацееў дадому i раскажа, што
ёсць у Беларусi тэхнiка, якая нiколькi не саступае
па якасцi, напрыклад, расiйскiм аналагам. Такiм
чынам мы можам разлiчваць на папулярызацыю
нашых дасягненняў з перспектывай на экспарт.
У будучынi, я думаю, да нас будуць прыязджаць
вучыцца не толькi вучоныя, але i спецыялiстыпрактыкi з сельскагаспадарчых арганiзацый Казахстана. Так, прынамсi, развiвалiся стасункi з
расiянамi. Летась на стажыроўку да нас прыехала 12 чалавек, сёлета ў два разы больш. Раней
практычна кожны казах не па чутках ведаў, што
такое Беларусь. Зараз жа адзiнкi маладых людзей, прадстаўнiкоў новага пакалення, наведвалi нашу краiну. Гэту памылку трэба пакрысе
выпраўляць.
Надзея ДРЫЛА.

КАШТАРЫС
На набыццё ўсёй неабходнай ваеннай формы ў вас пойдзе: мiнiмум
215 тысяч i максiмум 320 тысяч
рублёў (хоць пры жаданнi выдаткi
могуць быць большымi).
1) Фуражка камуфляжная (BYR
17.000) — неабходная рэч,
як пры палявых занятках,
так i пры стаяннi на тумбачцы.
2) Нашыўка з абазначэннем факультэта (BYR
2.000) — абавязковая штука! Найхутчэй, вам яе абмяняюць на грашовыя адзнакi
на самiм ваенным факультэце.
3) Пад шыў ка «Каў нерык» (BYR 670) — што
сказаць: «Па статуце належыць!» Гэтую дзiўную штуковiну, якую трэба мыць перад кожным
днём «ваенкi», можна зрабiць i ўласнаручна са звычайнай бялiзны.
4) Куртка камуфляжная (BYR
35.000 — 70.000) — як i штаны вельмi зручны элемент вайсковай формы,
якую можна выкарыстоўваць i ў паўсядзённых умовах. Найбольшая зручнасць у колькасцi i памерах кiшэняў. У
дадатак, варта сказаць, курткi бываюць
як на гузiках, так i на маланцы, а таксама
звычайная i лiчбавыя (новая мадэль).
5) Рэмень (BYR 45.000) — без яго нiяк, бо i штаны будуць спадаць, i кашу за
адсутнасцю сякеры ў экстрэмальных сiтуацыях зварыць нельга будзе! Яны бываюць
некалькiх вiдаў, але лепш набываць без
бляхi, бо калi наадварот, дык прыдзiркi камандзiраў да дрэннай чысткi забяспечаныя. Да таго ж яны больш
зручныя, бо можна падагнаць пад свой памер.
6) Штаны камуфляжныя (BYR 25.000 — 60.000) — прадаюцца ў
камплекце з верхняй курткай. Проста зручна: нават калi вы не навучаецеся на ваенным факультэце, вельмi карысна ў нейкiх тэхнiчных
працах ды ў шматдзённых вандроўках.
7) Берцы (BYR 90.000 — 120.000) — зручны армейскi абутак, дзякуючы якому вашы ногi заўжды будуць сухiмi i часткова абароненымi
ад важкiх прадметаў. Пры выбары берцаў найперш звяртайце ўвагу
на камфортнасць, каб яны задужа не цiснулi, але i не боўталiся —
мазалi не вельмi прыемная рэч. У гэтым сэнсе, падаецца, можна
ахвяраваць нават дадатковыя 30 тысяч.

КАРЫСНЫЯ ВЫСНОВЫ:
1. Праходзiць медыцынскую камiсiю для паступлення варта ў снежнi—лютым, каб не спазнiцца (хоць, як паказала практыка, тэрмiны паступлення могуць пераносiцца нават на два-тры
месяцы).
2. Шукаць форму лепш улетку, калi попыт маленькi, а прапанова наадварот дастатковая.

Фота Аляксея КУЛЬБIЦКАГА.
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3. Лепш тэлефанаваць, чым крочыць!
4. Чым даражэй, тым лепш (часам сапраўды
так — асаблiва гэта датычыцца берцаў)!
5. Сярод iншых неабходных рэчаў было б няблага набыць i пляшку, каб застацца жывым падчас засушлiвых вандровак.
6. Лепш за ўсё замовiць ваенную камуфляжную
(!) форму па сваiх габарытах.

