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Вы самае прыгожае,
самае лепшае, самае
любае, што ў нас ёсць!!!

Студэнтам
абяцаюць
высокія
стыпендыі
Праўда, толькі з другой
паловы 2011г.

Намеснік міністра фінансаў паабяцаў
увосень падвысіць сярэднюю стыпен
дыю студэнтаў на 17 даляраў да 203
тысячаў рублёў.

«Гэта рэальнае падвышэнне прыбыткаў», —
пракаментаваў БелТА намеснік міністра фінансаў
Уладзіслаў Татарыновіч абяцанні ўраду ўзняць
заробкі і стыпендыі «у другой палове 2011 году».
Сярэднюю стыпендыю плянуецца падвысіць на
25% — з 151 да 203 тысячаў рублёў.
Папярэдняе буйное падвышэнне стыпендыяў
адбылося перад прэзідэнцкімі выбарамі ў
лістападзе. Тады іх узнялі на 12 даляраў — да
147 тысячаў рублёў у сярэднім. У даляравым
эквіваленце гэта прыкладна параўнальна з памерам стыпендый, якія выплочваліся да дэвальвацыі
2009г. (гл. графік).
У студзені 2011 года стала вядома аб тым, што
беларускія ўніверсітэты рэзка ўзнялі кошты навучання.
Студэнтам некаторых ВНУ прыйдзецца цяпер
плаціць на 30% болей (гл. стар. 5.). Тлумачылася гэта ў асноўным тым, што падняліся заробкі
выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэтаў, і,
адпаведна, павінны вырасці кошты навучання.
Як студэнтам стыпендыі павышалі
(у далярах ЗША):

Паводле generation.by

Фота: photoclub.by
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Мову – у кожную таксоўку новым кодэксам
Акцыя да Дня роднай мовы
па беларускай адукацыі
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Крэпасць Брэсцкая,
але не беларуская

6
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Прызнанні будучай вучылкі
З нагоды сустрэчы выпускнікоў

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Мову – у кожную
таксоўку!

Да Дня роднай мовы, які адзначаецца ў свеце 21 лютага, сябры “Дзедзіча” і моладзевай
ініцыятывы “Аазіс” раздалі кіроўцам маршрутак больш за 800 налепак з беларуска
моўнымі абвесткамі. Мэтай акцыі стала павелічэнне прысутнасці роднай мовы ў Берасці.

Актывісты вырашылі пачаць з папулярнага ў
горадзе сродку транспарту – маршрутак. На канечных прыпынках і ў цэнтры горада валанцёры іх
спынялі, віншавалі пасажыраў і кіроўцаў з Сусветным Днём роднай мовы і дарылі кіроўцам налепкі з
беларускамоўнымі абвесткамі, якія звычайна сустракаюцца ў гэтым транспарце.
Аўтар ідэі, Старшыня Берасцейскай гарадской
арганізацыі Партыі БНФ Віктар Клімус пракаментаваў
для “Дзедзіча” мэту акцыі:
- Кожны народ мусіць дбаць
пра захаванне сваёй спадчыны
для будучых пакаленняў. Годна жыць і развівацца можна
толькі маючы трывалы падмурак – культурны, ментальны.
Нельга забывацца пра тое,
на якой зямлі мы жывем, кім
былі нашы дзяды і на якой
мове яны размаўлялі.
Адна з актыўных удзельніц
акцыі Таццяна Хоміч адзначыла, што акцыя атрымалася
вельмі пазітыўнай:
- Нашых актывістаў ветліва
сустракалі і кіроўцы таксовак, і іх пасажыры. За дзве
гадзіны ўчорашняй размінкі і крыху больш за 4 гадзіны
сённяшняй працы мы раздалі каля 840 адзінак налепак. Безумоўна, гэта можыць сведчыць пра тое, што
беларуская мова запатрабаваная ў грамадстве.

Рэгіянальны
партал

Dzedzich.org
Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для
берасцейскай моладзі.

НАШ партал
Пішам пра тое, што
баяцца гаварыць іншыя

пра
справы

Мы адкрытыя для
ўсіх меркаванняў.

НАШЫ

dzedzich.org

Нагадаем, што усяго былі вырабленыя налепкі 12-ці
відаў. У працэсе абмеркавання ідэі і прапаноў тэкстаў
мог паўдзельнічаць кожны карыстальнік сацыяльнай
сеткі ўкантакце: http://vkontakte.ru/club23746274.
Дадзенае мерапрыемства стала дэбютам гарадской
грамадскай кампаніі “Беларусь для кожнага”, якую
распачала моладзевая ініцыятыва “Аазіс”.
Арганізатары спадзяюцца, што акцыя натхніць усіх
неабыякавых да лёсу нашай спадчыны людзей да
больш актыўнай дзейнасці. “Шкада, што дзень роднай
мовы толькі раз на год,”- дадаюць удзельнікі акцыі.
Яны паабяцалі, што зробяць усё магчымае, каб роднай
мовы у Берасці станавілася больш.

dzedzich.org

Шукайце беларускую мову ў берасцейскіх
маршрутках!

Любіш праўду?
Прагнеш справядлівасці?
Маеш што сказаць іншым?

НАМ ПА ДАРОЗЕ
Чытай, пішы, працуй з намі.
Твае лісты чакаем на:

dzedzich@tut.by
МЫ НЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЁМ СЛОВА!

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Наркотик
«в ЗАКОНЕ»

Адным радком

XXI век – это информационно-индустриальный век. Индустрия развлечений стала
доступной всем слоям общества, но не каждое развлечение приносит пользу.
Многие десятки лет ученые всего мира изучают
проблематику современного человека. Учеными
проделана большая работа, но не все знают о воздействии вредных факторов на организм человека.
В своей статье я хотел бы привлечь внимание к законной наркомании.
Я уже на протяжении пяти лет изучаю воздействие
табачной, алкогольной, игровой и наркотической зависимости на человека. Мною была проделана большая
работа непосредственно с людьми, пострадавшими
от данной зависимости. Алкоголь и табак наносят
большой ущерб организму человека и экономике
государства, но самое страшное – это зависимость
от наркотиков и азартных игр.
Азартные игры – это та же самая наркомания, в
которой в роли наркотика выступают деньги. В наше
время работают целые институты по созданию непроизводственного направления в бизнесе, и конечно им
не интересны судьбы людей, привлеченных в роли
клиентов.
Нам всем известно, к чему все это привело в РФ, и
как тяжело им было запретить игорный бизнес. Ведь
за ним стояли большие деньги и криминал. После запрета игорного бизнеса в РФ все владельцы игорных
заведений потянулись в нашу страну. В этом им никто
не воспрепятствовал, а наоборот, создали все условия
для существования. Недавно президент РБ сказал: «У
нас зависимых не будет. Мы будем контролировать
этот бизнес». Но на самом-то деле контролирующими
органами там и не пахло. Так кому же это выгодно?
Подумаем вместе…
Налог с одного игрового аппарата составляет 90
евро в месяц, а с игорного стола 3000 евро. У нас в
городе уже насчитывается более 200 игровых аппаратов, следовательно, раз этот бизнес только расширяется, то там крутятся большие деньги. А ведь это
деньги наших соотечественников и они могли бы быть
направлены в другое русло, например: на покупку
автомобиля, квартиры, одежды, продуктов питания
и т.д., а эти деньги уходят в карманы миллионеров.
Разве это выгодно государству?
Человек, попавший в капкан игромании, приносит
большие проблемы своей семье, друзьям, окружающим его людям и государству, так как он не может
удержаться на одном рабочем месте,
да и, зачастую, думает, зачем работать целый месяц, когда я
смогу выиграть эти же
деньги за пять минут.
Такие люди залазят в долги, воруют,
выносят из
своих квартир деньги и
имущество
ради игры.
За период моей
работы многие попали
в тюрьму, кто-то подался в бега.
Разве это выгодно государству?
Возьмем статистику преступлений, совершенных в состоянии наркотического возбуждения (Брестская область) за 2004-2008 гг.:

Беларусь для кожнага

Пачала працу дыскусійная пляцоўка «Беларусь
для кожнага».
Калі ты не абыякавы да лёсу роднай мовы,
гатовы дапамагчы захаваць нашую спадчыну,
хочаш паспрыяць яе развіццю, а па магчымасці
і пашырыць яе ўжыванне і павысіць папулярнасць, гэтая кампанія – для цябе!

2004 год – 189 преступлений, из них:
23 – кража,
4 – грабеж,
3 – разбой,
1 – вымогательство,
1 – убийство с покушением.
2005 год – 161 преступление, из них:
73 – кража,
7 – грабеж,
3 – убийство с покушением.
2007 год – 238 преступлений, из них:
18 – особо тяжкие,
34 – тяжкие,
176 – менее тяжкие.
2008 год – 175 преступлений, из них:
6 – особо тяжкие,
8 – тяжкие,
151 – менее тяжкие.
Сведения предоставлены информационноаналитическим управлением УВД Брестского
облисполкома. Письмо № 5/Д – 23 от
25.04.2009 года.
Все эти преступления совершены в
состоянии наркотического возбуждения людьми, употребляющими наркотические вещества,
которые находятся вне
закона.
А какова будет ситуация в преступном мире
с участием законного
наркотика? Нам остается
только догадываться.
Разве это выгодно государству?

Владимир Дементиюк
Председатель Совета БГООМ «Инициатива»

Тут ты зможаш:
- выказваць і здзяйсняць уласныя задумы,
- паўдзельнічаць у цікавых мерапрыемствах,
- знайсці новых сяброў і аднадумцаў.
Мэта дыскусійнай пляцоўкі - прыдумаць і распрацаваць акцыі і мерапрыемствы па падтрымцы беларускай мовы і культуры, якія варта было
б ажыццявіць у Берасці (а магчыма і ў краіне). А
таксама злучыць людзей, якіх турбуе праблема
захавання нацыянальнай культуры.
Дэбютам кампаніі стала акцыя «Мову – у
кожную таксоўку!», прымеркаваная да Дня
Роднай мовы (гл. стар. 2), а ў якасці працягу
запланаваны конкурс «Павіншуй па-беларуску».
Конкурс на лепшую акцыю-віншаванне
Мы прапаноўваем табе прыдумаць ідэю
публічнага віншавання сваіх сяброў, каханай
(ці каханага), альбо ўсяго гораду па-беларуску
(з выкарыстаннем роднай мовы альбо ў
беларускім стылі).
Абмежаванняў у творчасці няма.
Адзіная ўмова – тваё віншаванне мусяць
пабачыць ну як мінімум 15–20 іншых чалавек
(мінакоў альбо гасцей мерапрыемства).
У якасці ўзнагароды мы прапануем прызавы
фонд на рэалізацыю ідэі (ад 75 да 150 тысяч
рублёў).
Паспяшайся, ідэі прымаюцца да 15 сакавіка.
Будзем разам!
Будзем актыўнымі!
Да нас можна далучыцца Укантакце:
http://vkontakte.ru/club23746274
альбо па тэл.: (029) 227-52-12.
dzedzich.org
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Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

З новым кодэксам!

Па беларускай адукацыі
прайшліся Кодэксам

З прыняццем Кодэксу аб адукацыі беларускія студэнты пазбавіліся апошніх ле
гальных шляхоў сыходу ад размеркавання. Адлічыць з універсітэта цяпер могуць
і за спазненне, і за паленне, а вось аднавіцца будзе не так лёгка. Кодэкс пачынае
дзейнічаць з 1 верасня, але, магчыма, распаўсюджвацца ён будзе не на ўсіх студэнтаў.
Кодэкс аб адукацыі пісалі і перапісвалі пяць гадоў.
Яго прынялі ў першым чытанні болей як год таму, але
толькі цяпер Лукашэнка паставіў пад ім подпіс. Што
зменіцца ў беларускай адукацыі з пачаткам дзеяння
гэтага дакументу?

Апошняя шчыліна

Цяпер выпускніку, што адвучыўся больш за палову тэрміну навучання на дзённым бясплатным
аддзяленні, амаль немагчыма пазбегнуць размеркавання, нават калі ён сканчае ўніверсітэт як завочнік.
Хаця, калі студэнт ужо працуе па спецыяльнасці
(неістотна колькі, і няважна, колькі яшчэ так прапрацуе пасля выпуску), то размеркаваць усё ж такі яго
не змогуць. Але працаваць на выпускным курсе трэба
абавязкова па спецыяльнасці.
Не атрымаецца сысці ад размеркавання і цераз
паступленне ў магістратуру. Два гады папрацаваць па
прымусовым размеркаванні прыйдзецца так ці інакш,
толькі ўжо пасля атрымання ступені магістра.
Тэрміны размеркавання пакінулі тымі ж самымі:
2 гады для выпускнікоў ВНУ, што правучыліся 4
ці 5 гадоў (1-я ступень адукацыі), і адзін год для
магістрантаў і выпускнікоў ПТВ.
Частку (альбо ўсё размеркаванне) можна правесці,
напрыклад, у войску ці ў адпачынку па даглядзе
за дзіцём, якому яшчэ не споўнілася тры гады.
Па-ранейшаму размяркоўваюць «па жаданні»
выпускнікоў, якія паспелі абзавесціся працуючымі ў
Беларусі мужам ці жонкай. Калі муж і жонка скончылі
ўніверсітэт у адзін год, іх размяркуюць у адзін горад
(калі месцы будуць).

Каго не размяркуюць?

Размяркуюць усіх, акрамя платнікаў, калі тыя
раптам самі не пажадалі атрымаць размеркаванне
і не вучыліся раней на бясплатным, завочнікаў і
вячэрнікаў, тых, хто мае пэўныя ільготы (як у выпадку мужа з жонкай ці сіраты), а таксама тых, хто
вырашыў «пакрыць» кошт навучання з уласных
сродкаў. У Кодэксе асабліва адзначаецца, што калі
ВНУ працу для выпускніка знайсці не можа, дзяржава
яго не размяркуе.

Вучыцца можна будзе і чатыры гады

Вышэйшую адукацыю Беларусі падзялілі па прыкладу еўрапейскай, дадаўшы крыху мясцовага каларыту. Паводле Кодэксу, у Беларусі будуць асобна
існаваць сістэмы «вышэйшай адукацыі» і «паслядыпломнай адукацыі». Паводле галоўнага ідэолага
Кодэксу, старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па
адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным
прагрэсе Уладзіміра Здановіча, гэта крок да Балонскай сістэмы. Хаця, да прыкладу, слова «бакалаўр» у
Кодэксе ніводнага разу не прыгадваецца. Зрэшты, у
дакуменце адзначана, што атрымаць дыплом можна
цяпер і за 4 гады.
Сістэму «паслядыпломнай» адукацыі падзеляць
на аспірантуру і дактарантуру. Прычым няўдачлівы
ў сваіх даследаваннях аспірант зможа разлічваць на
ступень «даследчыка» пасля заканчэння навучання
(«даследчыкам» ён так і застанецца, калі не абароніць
«кандыдацкую»).

Фота: ByMedia.net

Галоўны ідэолаг Кодэкса У. Здановіч

Адлічыць студэнта стане
лягчэй

Студэнтаў змогуць адлічыць за акадэмічную
запазычанасць, непаспяховасць па трох і болей
дысцыплінах, няяўку на іспыт, пропуск заняткаў
без паважнай прычыны больш за 30 дзён у год,
неўнясенне платы за навучанне.
Пазбавіць студэнцкага статусу цяпер могуць проста
за «неадпаведнае выкананне абавязкаў навучэнцам,
калі раней да яго ўжываліся меры дысцыплінарнага
спагнання». Атрымліваецца, пакараць, а пасля і
адлічыць могуць літаральна за ўсё: ад спазнення на
заняткі да палення на ганку ўніверсітэта.
Пасля прыняцця Кодэксу аднавіцца ва ўніверсітэце
можна будзе на працягу трох гадоў з моманту
адлічэння, але не раней, чым праз 10 месяцаў.
Таксама пашыраецца спіс падставаў для сыходу ў акадэмічны адпачынак (цалкам падставы не
пералічаныя, атрымліваецца, «адпачыць» можна па
любой «паважлівай» прычыне, галоўнае дамовіцца
з дэканам).

БРСМ забароняць?

Кодэкс забараняе ва ўніверсітэтах дзейнасць
палітычных партый і іншых грамадскіх арганізацый,
якія пераследуюць палітычныя мэты, а таксама
«ананімную дзейнасць» рэлігійных арганізацый.
Цікава, ці пераследуе БРСМ на думку заканадаўцаў
нейкія «палітычныя» мэты, і што можа здарыцца з
гэтай паважанай дзяржаўнай арганізацыяй пасля
ўступлення Кодэксу ў сілу?

Калі пачынае дзейнічаць?

У дзеянне новы Кодэкс уступіць толькі з 1 верасня
2011 года, то бок цяперашнія студэнты апошняга
курсу – хутчэй за ўсё апошняе пакаленне беларускіх
студэнтаў, што будуць давучвацца па старых правілах.
Але ўжо і ў іх хутчэй за ўсё не атрымаецца пазбегнуць
размеркавання праз магістратуру ці перавод у апошні
момант на завочнае.
Урад у шасцімесячны тэрмін мусіць заняцца падрыхтоўкай нарматыўнай базы для новага
заканадаўства. Ужо адзін гэты факт абвяргае
шматлікія заявы дэпутата Уладзіміра Здановіча аб
адсутнасці новаўвядзенняў у Кодэксе.
Дарэчы, на меркаванне таго ж дэпутата Здановіча,
Кодэкс будзе распаўсюджвацца толькі на тых
студэнтаў, якія паступяць у ВНУ з 1 верасня 2011. Па
яго словах, закон не мае адваротнай сілы.

generation.by

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Не маўчы!

«Не маўчы!» – з такім заклікам звяртаюцца да шматлікіх студэнтаў арганізатары
акцыі супраць падвышэння коштаў на адукацыю. Сэнс акцыі у тым, каб кожны неа
быякавы студэнт напісаў зварот Аляксандру Лукашэнку з просьбай звярнуць увагу
на неабгрунтавана высокія кошты на навучанне.
За 4 гады – на 80%

Як вядома, з 1 студзеня 2011 года ў Беларусі
павысілася тарыфная стаўка першага разраду, ад
якой залежыць заробак працаўнікоў дзяржаўных
установаў. Заробак выкладчыкам паднялі. Давайце за
іх шчыра парадуемся. Але не пазайзросціш студэнтамплатнікам, якія вымушаны цяпер плаціць больш. А
калі дакладней - кошт вышэйшай адукацыі вырас ад
20 да 29% у залежнасці ад ВНУ. Самымі бязлітаснымі
аказаліся БДУ і Медуніверсітэт г. Менску.
Асабіста я - студэнтка БДУ 5 курса - павінна
заплаціць 5 741 000 у год, што на 1 180 000 вышэй
за кошт, абяцаны ў пачатку навучальнага года. А паступала я ўвогуле за 3 115 600. Адпаведна за 5 год
кошты выраслі больш чым на 80%. Радуюся я толькі
аднаму - гэта мой апошні курс.

Немагчыма!

Да чаго прывядзе такая «палітыка партыі»? Шмат
якія сем'і былі не ў стане і так аплаціць навучанне,
карысталіся крэдытамі, каб даць адукацыю сваім дзецям. І зараз шмат студэнтаў вымушаны забіраць дакументы, разумеючы, што далей будзе яшчэ складаней.
Аксана, студэнтка БДУ, гуманітарны факультэт,
«Камунікатыўны дызайн», 2 курс:
- Мне падабаецца вучыцца, але грошы на навучанне
патрэбны вельмі вялікія. Я і так вучуся па крэдыце,
які ўзялі мае бацькі. Мы не разлічвалі на такі дзікі
рост коштаў, таму я вырашыла забраць дакументы з
універсітэта і спыніць навучанне. Бо калі на 2-м курсе
я плачу 6 560 000руб., то што будзе на 5-м?!
Лена, журфак БДУ, 2 курс:
- У мяне толькі мама аплочвае навучанне. Я
падпрацоўваю. Але грошай не хапае. Мая сяброўка
сышла ў акадэмічны адпачынак з-за павышэння аплаты. А я паспрабую сысці на завочнае аддзяленне, бо
шкада кідаць універ. Столькі намаганняў, часу, ды і
тых жа грошай укладзена туды…
Але дзяржава паклапацілася і пра завочнікаў - рыхтуецца закон аб скарачэнні колькасці месцаў завочнага
аддзялення з навучальнага 2011 года.

Што рабіць?

Сябры студэнцкай арганізацыі Задзіночанне
Беларускіх Студэнтаў спланавалі акцыю супраць
падвышэння коштаў на адукацыю. Распавядае адзін
з арганізатараў:

Заяўку трэба запоўніць, раздрукаваць і даслаць
звычайнай поштай.
Зараз, напэўна, большасць з Вас падумала: «А што
гэта дасць? Гэта нічога не зменіць». Канешне, 10 лістоў
нічога не зменяць, як не змянілі б і 10 украінцаў. Але на
акцыю выйшла некалькі тысяч. Гэта людзі, якія маюць
гонар, якія ведаюць чаго яны вартыя, людзі, якія сябе
паважаюць, людзі, здольныя змяняць абставіны. Калі
ліст дашлеш ты, твае сябры, універсітэцкая група,
факультэт, гэта дасць плён, альбо хаця б прымусіць
Адміністрацыю прэзідэнта папацець, каб адказаць нам
на нашыя звароты.
Выкажы свае «НЕ» нахабнасці ўлады.
Не маўчы!

Паліна Л.

«Нашыя студэнты вельмі пасіўныя. Гэта,
канешне, тычыцца ўсёй нашай нацыі. Але
студэнты, моладзь, ва ўсе часы і ва ўсіх
краінах былі кіруючай сілай. Мы спрабуем
абудзіць жаданне змагацца за свае правы,
дабівацца таго, каб нас слухалі».
Падобная сітуацыя нядаўна адбылася і ў нашых
суседзяў - ва Украіне. Улада пастанавіла ўвесці
расцэнкі за прапушчаныя заняткі, карыстанне
бібліятэкай і медпунктам. Студэнты 16 гарадоў
выступілі супраць камерцыялізацыі адукацыі.
Яны не звярталіся за дапамогай да аніякіх партыяў
ці асобных палітычных дзеячаў. Дамовіўшыся праз
інтэрнэт, студэнты выйшлі на ўсеўкраінскую акцыю
пратэсту. І яны дабіліся свайго. Некаторыя рэктары
выступілі за адмену платных пераздачаў, а праз
некаторы час Кабінет міністраў абяцаў мінімальна
скараціць платныя паслугі.
Каб выказаць сваю незадаволенасць з такой
сітуацыяй ЗБС прапануе запоўніць спецыяльна распрацаваную для гэтага форму заявы-звароту на імя
А.Р. Лукашэнкі і даслаць на адрас: 220016 г. Менск,
вул. Карла Маркса, 38, Адміністрацыя Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь.
Карыстальнікам інтэрнэту заяўка дасяжная для
запампоўкі на сайце «Дзедзіча» http://dzedzich.org/wp/
wp-content/uploads/2011/02/Zvarot_da_Prezidenta.doc,
або ў адмысловай суполцы Укантакце: http://vkontakte.
ru/club24198366.

Любіш праўду?
Прагнеш справядлівасці?
Маеш што сказаць іншым?

НАМ ПА ДАРОЗЕ
Чытай, пішы, працуй з намі.
Твае лісты чакаем на:

dzedzich@tut.by
МЫ НЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЁМ СЛОВА!

Тэкст зваротУ супраць росту аплаты за навучанне
Зварот да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Лукашэнкі Аляксандра Рыгоравіча
Я _______________________________ грамадзянін
(-нка) Рэспублікі Беларусь, з'яўляюся студэнтам беларускага ВНУ.
Я хачу звярнуць Вашу ўвагу на тое, што аплата за навучанне на 11.02.2011 складае ________________ б.р.
Толькі за апошні год навучання кошт адукацыйных
паслуг павялічыўся на __________ б.р.
Гэта было абгрунтавана павелічэннем кошту камунальных паслуг, тарыфнай стаўкі мінімальнага
заробку па рэспубліцы.
Сярэдні заробак у нашай краіне складае 1 595 873
б.р., то бок, каб аплаціць адукацыю трэба аддаць ____
сярэдніх заробкаў.
Пры паступленні ў ВНУ мы разлічвалі на пэўны
агульны кошт адукацыі: у звязку з гэтым прымалі
рашэнне ці падаваць дакументы на платнае навучанне, ці не.
Зараз, калі такое рашэнне ўжо прынятае, і мы
атрымліваем адукацыю, істотныя умовы навучання
змяняюцца, мы павінны плаціць іншую суму, адрозную ад той, якая пазначана ў дамове аб аплаце навучання. Гэта сітуацыя ставіць пад пытанне далейшае
навучанне ў ВНУ.
Згодна з артыкулам 49 Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь, кожны мае права на адукацыю.
Я хачу звярнуць увагу Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на тое, што спантаннае падвышэнне коштаў не
дае магчымасці і гарантыяў, каб атрымаць вышэйшую
адукацыю.
__________		
______________
(дата)		
(подпіс)
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА

Крэпасць Брэсцкая,

але не Беларуская

Восенню, а дакладней 8 кастрычніка, у рэстаране гатэля “Беларусь” мы адзначалі
Дзень народзінаў сябра. Я выйшаў на ганак папаліць і ў дзвярах сутыкнуўся з вялікай,
чалавек 40, групай маладых немцаў-студэнтаў, якія з торбамі і валізкамі, шпарка і
няек наіграна весела заходзілі ў фае гатэля.
Беларуская гасціннасць
Прапусціўшы з вядомай беларускай
гасціннасцю большую частку групы, я ўсё ж
такі выйшаў на свежае паветра якраз своечасова, каб заспець цікавую сцэнку, не вельмі
адпавядальную стэрэатыпам пра тую самую
беларускую гасціннасць.
Малады патлаты хлопец, з выгляду – тыповы
пралетарый на добрым падпітку, перагарадзіў
дарогу немцам і ледзь не пінкамі зганяў іх з
прыступак са словамі “Гітлер Капут” і “Вон
нах… с Бреста”. Прыйшлося “абаронцу” крыху супакоіць. Я адвёў яго ў бок і мы гутарылі
хвілін 15. Дзед яго, аказваецца, ваяваў, немцаў
ён не любіць і не хоча іх тут бачыць. Сколькі
ні тлумачыў яму, што гэта ўжо далёка не тыя
немцы, што ім самім сорамна і балюча за тыя
ўчынкі, што рабілі іх дзяды і прадзеды, хлопец
застаўся пры сваім меркаванні. Але, прынамсі,
перастаў на іх кідацца.
Вяртаючыся праз фае, чуў, як нямецкія
студэнты актыўна абмяркоўвалі інцыдэнт. Але
збольшага не сумавалі – смяяліся і жартавалі.
У чарговы раз я пераканаўся, што мяне і самога
перадзёргвае, калі чую нямецкую гаворку. І нічога
не зробіш – савецкае выхаванне на фільмах пра
вайну робіць сваю чорную справу. Немец – вораг,
рускі – брат. Спадзяюся, што хаця б мая дачка бу
дзе пазбаўлена такой запраграмаванасці на ўзроўні
падсвядомасці.
Кіно «пра вайнушку»
А тым часам на экраны так званай «Саюзнай дзяржавы» выйшла новае “кіно пра вайну”: “Брэсцкая
крэпасць”. Нядаўна, нарэшце, атрымаў магчымасць
паглядзець яго на ўласныя вочы. Някепскае кіно,
неблагія спецэфекты з крывёй, якая ляціць проста
ў камеру, нечым выклікаючы асацыяцыі з падобным
псеўдадакументальным спосабам здымак у “Ратаванні
радавога Раяна” С. Спілберга. Параўнанне, канешне, не
на карысць расейскіх рэжысёраў, але, тым не менш,
усё выглядала больш-менш прыстойна.
Як любога мужчыну, кіно “пра вайнушку” мяне, як
кажуць, зацягнула. Ёсць магчымасць спрычыніцца да
такой геаграфічна блізкай гісторыі, паставіць сябе на
месца галоўных герояў, падумаць над тым, які шлях

выбраў бы ты: палон ці смерць. А вось жанчынам на
гэтым праглядзе будзе сумна: як звычайна, у фільмах
такога жанру любоўная лінія раскрыта слабавата,
лірычных сцэн мінімум, карацей, не “пра любоў”.
Не з’яўляючыся экспертам, не буду аспрэчваць
чысціню заяўленай аўтарамі гістарычнай праўды.
Хаця нават у мяне ўзнікла некалькі пытанняў. У цітрах
прачытаў, што гістарычным кансультантам фільма
быў мой аднакурснік Аляксандр Каркатадзе, таму пры
сустрэчы распытаю лепей яго самога. Не буду таксама
пісаць рэцэнзію на фільм – няхай кожны берасцеец
паспрабуе сфармаваць сваё ўласнае стаўленне.

Што для мяне значыць Вялікая айчынная вайна?
Што яна значыла для беларускага народа, для тых
людзей, якія жылі ў Берасці, Менску, гарадах і вёсках
Беларусі 1940-х гг.? Свой пункт гледжання на гэтыя
пытанні я сфармуляваў дастаткова даўно. А прагляд
“Брэсцкай крэпасці” пабудзіў мяне выказаць яго на
старонках «Дзедзіча». Дакладней, прагляд сцэны, дзе
Кіжаватаў спыняе салдата, які цэліў у спіны тым, хто пабег здавацца ў палон. І кажа: “Отставить. Каждому своё”.
Глыбока перакананы, што Вялікая Айчынная была
не нашай вайной. Для беларусаў яна не была і не магла быць айчыннай. На палях Беларусі
высвятлялі адносіны 2 імперыі, 2
таталітарныя дзяржавы, а тэрыторыя
нашай краіны проста стала арэнай
баявых дзеянняў.
На той час прайшло менш за два
гады, як Заходняя Беларусь апынулася ў складзе Савецкага Саюза. І для
берасцейцаў бальшавікі былі такімі ж
чужымі, прышлымі, як і фашысты. А
бараніць іх інтарэсы, іх чужыя ідэйныя
прынцыпы – ахвотных было небагата. Да таго ж паспелі берасцейцы
за тыя два гады хлебануць гора ад
НКВДзістаў, што базаваліся якразтакі ў крэпасці. І высяленні, і высылкі,
і турмы.
“Отставить! Каждому своё”. Кадр з фільму “Брэсцкая крэпасць”

Я чытаў шмат гісторый пра тое, як “заходнікі”, як
іх называлі савецкія “асвабадзіцелі”, беглі з крэпасці
здавацца ў палон, а ім стралялі ў спіны. Упэўнены,
яны беглі не таму, што бачылі ў фашыстах большых
сяброў, чым у бальшавіках. І не таму што баяліся. Яны
беглі таму, што не лічылі гэтую вайну сваёй. Сваёй
айчыннай. І абсалютна слушна.
Спакойна жыць
Прыстасаванства і талерантнасць, якія апяваюцца
некаторымі прапагандыстамі як спрадвечныя рысы беларусаў, з’явіліся таму, што,
пазбаўленыя ўласнай дзяржавы, не маючы
агульнанацыянальных інтарэсаў, беларусы
ў большасці сваёй апошнія 200 гадоў проста вучыліся выжываць падчас ліхалеццяў і
ваенных навалаў то з Захаду, то з Усходу. І
абсалютна не атаясамлівалі сябе ані з усходнімі
вялікарускімі, а пазней бальшавісцкімі, ідэямі,
ані з заходнім “новым парадкам”. І ім было
амаль усё роўна, якая ўлада пануе над Беларуссю. Яны проста хацелі спакойна жыць на
сваёй зямлі.
Яшчэ больш даводзілася чуць ваенных
гісторый пра тое, наколькі цяжка было беларусам балансаваць паміж немцамі, якія
валадарылі днём, і партызанамі, якія панавалі
ноччу і паводзілі сябе нічым не лепш за
фашыстаў. І як я асабіста магу быць на адным з
бакоў, калі аднаго майго прадзеда расстралялі
паліцаі, а другога – забілі партызаны. І я ж не
адзін такі. Распытайце сваіх бабуль і дзядоў,
як яно было. Шмат цікавага даведаецеся, пра
што не пісалі ў падручніках па гісторыі, ані ў савецкіх,
ані ў цяперашніх.
Штогод сябры “Дзедзіча” ходзяць 9 мая ў крэпасць.
Мы аддаем даніну памяці беларусам, якія загінулі
падчас той вайны.
Не таму, што лічылі яе айчыннай і ваявалі супраць
фашызму, а таму, што проста жылі, працавалі,
гадавалі дзяцей, і раптам да іх у вокны пагрукала
вайна. А перамога 9 мая – гэта ўсяго толькі перамога
адной антычалавечай імперыі над другой.
І там, і там жыццё чалавека каштавала танней за
патрон, і там, і там беларусы не маглі дыхаць свабодна,
на поўныя грудзі. І спатрэбілася яшчэ 45 гадоў, каб
мы змаглі адчуць подых свабоды і сталі жыць у сваёй
краіне. І ў нас з’явіліся нарэшцэ свае нацыянальныя
інтарэсы.
І цяпер, як і 300, 400, 500 гадоў таму беларусы не
пабягуць у палон. Бо будуць ведаць, за што змагаюцца
– за СВАЮ свабоду і за СВАЮ зямлю.
Сеяць любоў
Што да сябе, то падчас прагляду “Брэсцкай
крэпасці” я таксама задаўся пытаннем, а што б рабіў я:
здаўся, ці застаўся ў крэпасці? Думаю, што нягледзячы
на ўсе мае вышэйнапісаныя разважанні, застаўся б.
Відаць таму, што мяне, тыповага саўковага школьніка,
падсвядома перадзёргвае ад нямецкай гаворкі.
Але гэта пройдзе. Хутка. І гэта добра. Бо трэба
сеяць не варажнечу, а любоў. Бо ўсе мы людзі. Бо
зараз не 1941-ы.
А Брэсцкая крэпасць, дальнабачна пабудаваная
расейскімі царамі ў 1830-я гады, усё ж такі адыграла
ў гісторыі сваю ролю. Нават праз сто гадоў пасля
пабудовы, калі памяняліся ўзбраенне і навыкі вядзення вайны, яна застрагла цвёрдай косткай у горле
фашысцкай ваеннай машыны на яе шляху на Усход.
І подзвіг яе абаронцаў сапраўды застанецца на вякі
запісаным на старонках гісторыі. Шкада толькі, што
гэта не зусім наша гісторыя.

Дзмітрый ШЫМАНСКІ
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Каляды ў
Брусэлі

Хто з нас не чакае цудаў, асабліва у такі дзень, як Свята Божага нараджэння? Буду
шчырай: я такім глупствам больш не займаюся, бо, нягледзячы на тое, што гэтае свя
та – маё любімае, у гэты дзень са мной здараецца ўсё што заўгодна, акрамя цудаў.
23-га снежня ў Варшаве мяне чакаў самалёт на
Брусель. Калі б яшчэ год назад мне хтосьці сказаў,
што на зімовыя святы я палячу ў Бельгію, ды яшчэ за
свае грошы, забіла б гэтага небараку адным толькі
позіркам ад лютасці. Бо гэта быў бы сапраўдны здзек.
Але гэта ўжо іншая гісторыя.
Наяўнасць білету яшчэ нічога не гарантуе.
Жудасна спазнялася. Але ля ўваходу даведалася,
што вылет адклалі да невядомага часу. Не панікавала,
не, мяне палохалі толькі пасажыры рэйсу на Дублін,
якія чакалі сваёй пасадкі ўжо 9 гадзін…
Праз дзве гадзіны народ падняўся штурмаваць
пасадачны ўваход. Я, канешне, з народам, нічога
не разумею, але чаргу заняла. Новае паведамленне: вылет адмянілі. Зусім. Куды ісці – не ведаю, іду
зноў за народам, і тут першы цуд: з’явілася польская
дзяўчына, якая давяла мяне да цэнтру «Wizz Air»1.
Дзякуючы ёй я стаяла ў чарзе сярод першай
паўсотні незадаволеных пасажыраў, толькі дзякуючы ёй я, разгубленая, не забрала адразу ж грошы за
квіток і не пабегла адмяняць аўтобус на Швейцарыю,
зноў жа, дзякуючы толькі ёй я паляцела ў Францыю
наступным ранкам, дзе нас сустрэў яе муж, які завёз
нас у Бельгію, а ноч перад вылетам я спала на лепшым
матрасы свету ў гатэлі «Мarriott».
Па нашых падліках авіякампанія выдаткавала на мяне
каля 500 еўра, у той час калі мой білет каштаваў 25.
Хіба гэта не цуд?

Таму свята Божага нараджэння атрымалася шматнацыянальным, смачным, незвычайна цудоўным.
А адзінаццатай было вырашана наведаць афрыканскую царкву. Пасля яе каларыту і эмоцый, шчырасці,
танцаў і воклічаў я зразумела, што нарадзілася трохі
не на тым кантыненце і ўпэўнілася ў думцы, што трэба
тэрмінова кідацца ў музыку.
Уім з сябрамі былі са мной амаль увесь час майго
знаходжання ў Брусэлі. З імі было смешна і цікава.
Было слізка і снежна, і яны, не звыклыя да такога
надвор’я, блазнавалі як дзеці.
Брусэль больш Мараканскі, чым Бельгійскі
Мне падалося менавіта так. У гэтым горадзе у мяне
на руцэ з’явіліся арабскія шлюбныя ўзоры, я ўбачыла
сапраўдны ўсходні рынак, дзе гандляры зазываюць
на свой тавар так жудасна, нібыта ў іх пажар у хаце.

Царква св. Міхася. Копія Нотр-Дам дэ Пары.
Месца сапраўды дзіўнай прыгажосці

Цудоўны Уім
Шчыра кажучы, не вельмі спадзявалася на тое, што
знайду сабе жытло па каўчсёрфінгу2 на свята. Але ў
выніку атрымала ажно тры прапановы.
Адзін з хостаў папярэдзіў, што ён так любіць свабоду, што раніцай ходзіць у прыбіральню ў чым маці
нарадзіла, другі прапанаваў паехаць да яго сям’і ў
вёску, трэцім быў Уім. Разам з Уімам жыве яшчэ дзевяць калег па працы, сярод якіх амаль ўсе іншаземцы:
з Іраку, Марока, Румыніі.
За гэтакі блінчык з начынкай з тварагу, мёду і кан
серваванай гародніны страўнік будзе асабліва ўдзячны
У Брусэлі бельгійцы адчуваюць сябе іншаземцамі,
бо, сапраўды, куды ні паглядзі – усюды афрыканцы.
Мараканцы – як нашыя «хачыкі»3, толькі больш нахабныя і самаўпэўненыя з-за іхняй колькасці. На вакзале да мяне падыйшоў хлопец з прапановай «давай
я куплю табе кавы і ты пойдзеш са мной». Звычайна
мне смешна ў такіх сітуацыях…
Не, Брусэль – ён цудоўны, такі рознакаляровы,
адначасова еўрапейскі і ўсходні. На жаль, мне не
хапіла часу на тое, каб убачыць усё, што планавала.
Прыйдзецца вяртацца :).
А цуды… Іх хапае, трэба толькі быць уважлівым.
______________
1. Wizzair.com – адна з таннейшых авіакампаній
свету. Ёсць свае мінусы, але які кошт!
2. Couchsurfing.org – кам'юніці людзей з усяго
свету, якія прапануюць ложак і прыемную кампанію
падарожнікам. NB! каучсёрфінг не для тых, хто
ўпэўнены ў тым, што светам уладараць маньякі.
3. «Хачык» - гэта не нацыянальнасць, гэта дыягназ.

Карусель-карусель... Мара не толькі для дзіцяці...

Кэйт МарЫневІч
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Признания будущей
училки
Вечер встречи выпускников!!! Не может быть и речи! Кого я там не видела? Не хочу.
Нет. Школа не была лучшей частью моей жизни. С теми, кто стал друзьями и так
встречаюсь, а слушать слухи обо всем из уст учителей желания нет.

Я не была исключением. Не было и дня, чтобы я,
подающая такие надежды, не кричала судьбе: «Только
не меня. Только не меня. Завтра. Хорошо? Завтра все
выучу, и тогда...»
Не было и недели, чтобы я не приносила в школу
записки, написанной своей рукой, но маминым почерком: «Уважаемая С.И., моя дочь, Е.М., отсуствовала...
по семейным обстоятельствам». Не было и года,
чтобы я не высчитывала дни до свободы длиной в
три месяца.

Школа. Она самая

Я не любила школу. Может, потому, что никогда не
была ни самой красивой, ни самой умной, ни, как следствие, самой популярной девочкой в классе. Может,
потому, что никогда не могла смириться с мыслью,
что на уроки надо ходить вне зависимости от того,
хочешь ты этого или нет. Может, были еще причины...
Обладаю уникальной способностью: забывать все
и сразу. Но не всех. Невозможно забыть тех, с кем
связана большая радость и сильная боль.

Восхождение на эшафот

Первая суббота февраля. Все убеждала себя в том,
что не зря домой приехала и платье куда-то одеть
нужно. Но шла как на расстрел. На пути появлялись
картинки из прошлого: одинадцатый класс, негнущиеся, ватные ноги, бесконечная лестница и путь
домой в тумане.

Обвинение в обмане. Помню, как заступилась
только соседка по парте. Осуждающие крики одноклассников, переживающих за свою пятую точку.
Бесконечную боль и обиду. Помню, что никто так
тогда и не извинился.
Вспоминалось непонимание. Класс седьмой. На
вопрос учителя, что самое главное для человека,
ответила: забота о нем другого. Не поняли, маме
сообщили, что девочка очень умная, способная, но
иногда как скажет... До сих пор мне непонятно, в чем
была неправа.
Картинка за картинкой, совсем не радостные моменты моих школьных лет. Соблазн развернуться на
180 и в очередной раз забыть.
Пришла. И я увидела. Увидела своих не идеальных,
но таких родных учителей. Вспомнила их поддержку
и снисхождение к моему трудному переходному возрасту и
порой к очевидно странному
поведению.

Признания будущей училки

Школа... Не многие сохранили энтузиазм первоклассников
в старших классах.
Не многие переступали ее порог с улыбкой на лице и верой в
светлое будущее.
Особенно осознавая, что в
сумке лежат чистые тетради, а
списать не получится, потому
что, во-первых, ты уже опоздал,
а во-вторых, отличница Маша
устала делиться с тобой своими
знаниями.

Праздничный концерт. Замечаю Наталью Радину.
Её, редактора сайта «charter97.org», судят за участие
в акции протеста 19 декабря 2010 г. Сейчас она дома,
под подпиской о невыезде.
Слезы на глазах. Пришла в себя уже на сцене.
Оказывается, моя «инициативная группа», состоящая
из школьных подружек, выдвинула меня на речь от
имени всех выпускников. Что я им скажу?
И снова картинка за картинкой... Вот учительница,
стоившая мне стольких нервных клеток в одинадцатом. За несколько лет до этого во время контрольной,
она развернула свою тетрадь так, чтобы я, сидевшая
как раз перед ней, смогла все списать. Помню, что
ничего тогда не выучила.
Вспомнилось, как классная пришла ко мне домой
после какого-то недоразумения убедиться в том, что
я дома и ничего с собой не сделала:). Помню ее глаза,
когда она увидела окна, лежащие посреди комнаты. У
нас всегда очень своеобразно шел ремонт.
Вспомнила учительницу английского. Как опаздывала на ее уроки, которые, как назло, были первыми.
Как тщательно переводила такие сложные тексты в
учебниках...писала ручкой...над каждым словом. Как
ее, всегда выдержанную, выводила из себя. Просто
так. Как хотелось извиниться. Но она не пришла...
Но пришла другая, которой мне тоже было что
сказать. Ибо, как потенциальный педагог, чувствовала себя обязанной «признаться в своих чувствах»
любимой учительнице.

На десерт. О жизни

Говорят, дети часто боятся повторить ошибки
взрослых в их воспитании. Не знаю, придется ли быть
учителем, но страшно только от одной мысли, что
однажды не пойму и осужу, не удосужусь выслушать
и сделаю свои субъективные выводы. Приговорю...
Мне кажется, хороший учитель – это в первую
очередь хороший человек. Но знаете, что прекрасно?
Хороших людей не так уж и мало!
Почаще всматривайтесь в глаза родных и просто
прохожих.
С легкостью прощайте.
Благодарите.
И учитесь любить. Себя. Других.
Тогда все мы станем хорошими учителями.
Друг другу.

Кейт МАРИНЕВИЧ

Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)

ГІСТОРЫЯ

Усевалад
Ігнатоўскі

Значнай асобай нашай гісторыі з’яўляецца Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі – дзяржаўны і грамадскі
дзеяч Беларусі, вучоны-гісторык, першы прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі.
Нарадзіўся Усевалад Ігнатоўскі 19 красавіка 1881
года у в. Такары Камянецкага раёна. Бацька яго,
Макар Іванавіч, быў настаўнікам мясцовага народнага вучылішча, а пасля стаў служыцелем царквы,
закончыўшы Кіеўскую духоўную семінарыю, і сына
свайго ён хацеў бачыць святаром, бо адправіў вучыцца
Усевалада спачатку ў Віленскае духоўнае вучылішча,
а пасля ў семінарыю. Каб пазбегчы звальнення з
семінарыі за ўдзел у распаўсюджванні рэвалюцыйных пракламацый, Усевалад Ігнатоўскі перавёўся ў
Магілёўскую семінарыю, якую скончыў у 1902 годзе.
Пасля неаднойчы яго нядабразычліўцы крычалі пра
тое, што навуковец Ігнатоўскі зусім не савецкі, бо,
бачыце, бацька ў яго поп і ён сам выхаванец духоўнай
семінарыі, хоць царкоўнай асобай У.М. Ігнатоўскі
ніколі не быў.
Восенню 1902 года Усевалад Ігнатоўскі паступіў у
Пецярбургскі ўніверсітэт на гісторыка-філалагічны
факультэт. Пасля заканчэння першага курса на летнія
канікулы ён паехаў у мястэчка Быцень, куды бацька
перавёўся на вакантнае месца святара ў мясцовай
Успенскай царкве.
Усё тут яго цікавіла і захапляла: адзнакі глыбокай
старасветчыны і быт мястэчка,
маляўнічая прырода і мясцовы
вакольны люд. Бацька яго, Макар
Іванавіч, акрамя непасрэдных
святарскіх абавязкаў, выкладаў
Закон Божы ў Быценскім народным вучылішчы (цяпер Івацэвіцкі
раён). Дарэчы, вучняў у 19021903 навучальным годзе было
шмат: 200 хлопчыкаў і ніводнай
дзяўчынкі.
З наступнага навучальнага
года працы Макару Іванавічу
прыбавілася; акрамя быценскіх,
ён навучае Закону Божаму яшчэ
і дзетак вёскі Доўгая. Праўда,
школка ў Доўгай была невялікая:
яе наведвалі ўсяго 32 вучні.
Але вернемся да Усевалада
Ігнатоўскага. Гады, якія выпалі
яму на час навучання ў Пецярбургу, былі неспакойныя. Студэнцкае
жыццё кіпела: праходзілі сходкі,
дэманстрацыі, якраз ствараліся
палітычныя партыі. Юнак з галавой акунуўся ў бурлівае жыццё,
зрабіў свой першы палітычны выбар, уступіўшы ў партыю эсэраў.
За ўдзел у антыдзяржаўных
дэманстрацыях як палітычна
ненадзейнага яго выслалі да
бацькоў у Быцень – і хоць у 1906
годзе яму ўдалося аднавіць вучобу ў Пецярбургскім універсітэце,
ужо на наступны год яго выслалі
на пасяленне ў Аланецкі край.
Пасля адбыцця пасялення
паступіў у 1909 годзе ў Юр’еўскі
(Тартускі) універсітэт. Ужо ў тыя
гады яго ўсё больш цікавіла
гістарычнае мінулае беларускага
народа.

У няпросты час першай сусветнай вайны яго
палітычныя погляды паступова збліжаліся з платформай беларускага нацыянальнага руху ў яго
рэвалюцыйна-дэмакратычнай плыні.
У Яраслаўлі, куды перабраўся Менскі настаўніцкі
інстытут (Усевалад Макаравіч быў яго выкладчыкам, а пасля дырэктарам), Ігнатоўскі ўключаецца ў
палітычнае жыццё: прымае ўдзел у выступленнях
супраць царызму, пазней ва ўсталяванні ў горадзе
савецкай улады.
У 1919 годзе У. Ігнатоўскі ствараў у Менску Беларускую камуністычную арганізацыю, а яшчэ праз год
уступіў у РКП(б).
Вясной 1921 года яго прызначаюць народным
камісарам асветы БССР. Ён па праву лічыцца адным з
заснавальнікаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
У.М. Ігнатоўскі меў непасрэднае дачыненне да
арганізацыі Дзяржаўнай і ўніверсітэцкай бібліятэк,
Дзяржаўнага музея, Цэнтральнага архіва выдавецтва
“Савецкая Беларусь”.
Вялікі унёсак зрабіў У.М.Ігнатоўскі і ў станаўленне
гістарычнай навукі ў краіне. Ім напісаны шэраг выдатных навуковых прац па гісторыі Беларусі, сярод якіх

“Кароткі нарыс гісторыі Беларусі” (1919 г.), “Гісторыя
Беларусі ў XIX і па пачатку XX ст.” (1926 г.), “1863 год
на Беларусі” (1930 г.) і інш.
У 1929 годзе ён становіцца першым прэзідэнтам
Беларускай Акадэміі навук. Ад гэтага года і да пачатку 1931-га ён пастаянна падвяргаецца жорсткім
абвінавачванням з боку партыйных органаў у
нацыяналізме.
У студзені 1931г. У. Ігнатоўскага
выключылі з партыі, неаднаразова выклікалі на допыты ў АДПУ.
Не маючы магчымасці супрацьстаяць і даказаць ілжывасць надуманых абвінавачанняў, У.М. Ігнатоўскі
застрэліўся 4 лютага 1931 года.
Тр а г і ч н а с к л а ў с я л ё с с я м ’ і
У.М.Ігнатоўскага. Старэйшы яго сын
Міхась стаў гісторыкам, але не змог
знайсці працу ў Менску і ў 1934г.
паехаў у Сібір. Там ён працаваў электрыкам, інжынерам, настаўнікам, і
толькі на пачатку 60-х гадоў вярнуўся
на Радзіму.
У кастрычніку 1936г. арыштавалі
сярэдняга і малодшага сыноў – Юрася і Валянціна. Яны абвінавачваліся
ў тым, што быццам бы арганізавалі
тэрарыстычную групу, бо “затаілі
злобу супраць Савецкай улады і
паставілі сваёй задачай помсціць за
смерць бацькі”. У кастрычніку 1937
года Юрась і Валянцін Ігнатоўскія былі
расстраляныя.
Жонку У.М. Ігнатоўскага – Марыю
Севасцьянаўну – арыштавалі ў жніўні
1937г. і як жонку “ворага народа”
асудзілі на 8 год турмы. Пакаранне
адбывала ў вядомым Карлагу.
Пасля вызвалення ў 1943г. яна паехала да адзінага жывога сына Міхася ў
Кемераўскую вобласць, дзе і памерла
ў 1951 годзе.
Амаль 60 год імя славутага вучонага было выкрэслена з гісторыі
Беларусі: і толькі зараз мы маем магчымасць звярнуцца да яго навуковай
спадчыны, даведацца пра факты яго
біяграфіі.

Магіла Усевалада Ігнатоўскага. Вайсковыя могілкі, Менск.

Аляксандр Зайка, Івацэвічы
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Мой родны кут... (Я.Колас)

ЭКАЛОГІЯ

Альтэрнатыўная
энергетыка:

ці пагрэемся мы на ветры?

Шматлікія “энергетычныя войны” Беларусі з Расеяй усё больш актуалізуюць тэму
развіцця альтэрнатыўнай энергетыкі, у тым ліку і ветраэнергетыкі. На якім узроўні
ў Беларусі знаходзіцца развіццё ветраной энергетыкі і наколькі гэта перспектыўна,
паспрабуем разгледзіць у гэтым артыкуле.
Капля ў моры энергіі?

Паводле дадзеных Еўрапейскай асацыяцыі
ветраэнергетыкі, штогод у свеце адбываецца
павелічэнне энергіі, якая здабываецца дзякуючы ветракам. У 1997 годзе дзякуючы ветраной энергетыцы
ў свеце было здабыта 7475 мегават (МВт) энергіі, у
2005 годзе – 59004 МВт, у 2009 годзе – 157000 МВт.
Паводле прагнозу, атрыманне энергіі з ветру ў 2010
годзе ўзрасце да 170000 МВт.
У краінах Еўразвязу ў 2005 годзе з энергіі ветру
выпрацоўвалася каля 3% ад усёй электраэнергіі. У
2007 годзе ветракі Германіі выпрацавалі
6,2% электраэнергіі краіны, а ў Даніі –
18,3%.
Можа, для кагосьці некалькі адсоткаў
вырабленай энергіі з ветру і здаюцца кропляй у моры, але трэба памятаць, што запасы энергіі ветру больш чым у сто разоў
перавышаюць запасы гідраэнергетыкі
ўсіх рэк нашай планеты. Таму многія
краіны бачаць у ветраэнергетыцы вялікія
перспектывы.

Акрамя таго, такі ветрагенератар штогадова скарачае выкіды ў атмасферу 1800 тон вуглякіслага
газу, дзевяці тон дыаксіду серы, і чатырох тон
аксідаў азоту. Паводле прагнозаў экспертаў, да
2050 года сусветная ветраэнергетыка дазволіць
скараціць штогадовыя выкіды вуглякіслага газу на
1,5 мільярда тон.

А ў Беларусі?

У Беларусі ветраная энергетыка яшчэ толькі
развіваецца. Як расказаў нядаўна журналістам рэктар
Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага ўніверсітэта

Перспектывы

Да 2020 года Германія плануе здабываць 20% электраэнергіі з энергіі ветру,
падобныя планы мае і Новая Зеландыя.
Пэўныя перспектывы на ветраэнергетыку ўскладаюць многія краіны Еўрасаюза,
Канада, ЗША, Кітай, Індыя, Японія, Венесуэла і іншыя.
Як бачым, пераважна развітыя краіны прасоўваюць
гэтую галіну энергетыкі. Тлумачыцца гэта тым, што
напачатку ў ветраэнергетыку трэба інвеставаць значныя сумы, і толькі потым яна пачне прыносіць даход.
Затое ветраныя генератары практычна не скары
стоўваюць выкапнёвага паліва. Работа ветрагенератара
магутнасцю 1 МВт за 20 гадоў дазваляе сэканоміць
29 тысяч тон вугалю або 92 тысячы барэлей нафты.

імя Сахарава, старшыня праўлення асацыяцыі
“Узнаўляльная энергетыка” доктар тэхнічных навук,
прафесар Сямён Кундас, Беларусь валодае значным
ветраэнергетычным патэнцыялам, які ацэньваецца ў
1600 МВт. На тэрыторыі нашай краіны выяўленыя каля
1840 пляцовак, дзе можна усталёўваць ветраэнер
гетычныя станцыі.

Адзіная ў Берасці ветраная турбіна
ўсталявана на запраўцы СП «БелТрансОйл»
Як кажа Сямён Кундас, па ветрапатэнцыялу Беларусь адпавядае патрабаванням камерцыйнай
мэтазгоднасці развіцця ветраэнергетыкі. Па гэтаму
патэнцыялу Беларусь знаходзіцца на ўзроўні Польшчы
і іншых краін Усходняй Еўропы.
Праблема развіцця ветраэнергетыкі ў нашай краіне
палягае найперш у тым, што яна патрабуе значных інвестыцый. Сусветныя
вытворцы выпускаюць пераважна
ветраўстаноўкі вялікай магутнасці, якая
дасягае ад 1-2 да 6 МВт.
Вядома, што 1 такі МВт каштуе адзін
мільён еўра. Знайсці такія інвестыцыі,
якія акупаюцца праз 6-10 гадоў, даволі
складана. Таму з 76 краін свету, якія
выкарыстоўваюць энергію ветру, Беларусь займае 68 месца.
Пакуль развіццё ветраэнергетыкі ў
Беларусі сутыкаецца з непаразуменнем
чыноўнікаў, ды і стаўка сёння робіцца
на зусім іншы накірунак энергетыкі – у
бліжэйшыя гады ў краіне будзе пабудавана 161 цеплавая станцыя на мясцовых
відах паліва.
Падобная міні-ЦЭЦ ужо працуе ў Пружанах і забяспечвае каля 60 % патрэбаў
горада ў электраэнергіі.
Тым часам, на пачатак 2010 года ў Беларусі
выпрацоўвалі 1,1 МВт электраэнергіі каля 10 ветра
ўстановак (пры вышэйзгаданым патэнцыяле нашай
краіны ў 1600 МВт).
А да канца 2010 года планавалася заканчэнне
будаўніцтва першай ў Беларусі ветраной устаноўкі
мегаватнага класа каля в. Грабнікі Навагрудскага
раёна магутнасцю 1,2 МВт. Акупіцца гэтая ўстаноўка
праз 17-20 гадоў.
Затое для экалогіі карысць ветрака пераацаніць
цяжка. Ветраэнергетыка – перспектыўная галіна
энергетыкі Беларусі, для развіцця якой патрэбна
стварыць у нашай краіне адпаведную заканадаўчую
базу і разбіць сцяну непаразумення адказных
чыноўнікаў.

Уцечка мазгоў

Трэба сказаць, што і беларускія навукоўцы займаюцца праблемамі ветраной энергетыкі. Яшчэ ў 1998
годзе беларускі вучоны Мікалай Лаўрэнцьеў вынайшаў
выдатны ветраагрэгат, які можа ўстанаўлівацца проста
на даху будынка.
Але, як гэта часта бывае, вынаходніцтва засталося
незапатрабаваным і адзін з вучняў Лаўрэнцьева прывёз беларускую распрацоўку ў Вялікабрытанію, дзе з
2002 года пачалася серыйная вытворчасць ветракоў…

Павел Дайлід, г. Івацэвічы

Людзьмі звацца! (Я.Купала)

ПРАВА

“Своих” не наказывают?
Понесет ли ответственность
председатель комиссии?

19 декабря 2010г., в день выборов президента, я, Денис Турченяк, находился на
участке для голосования № 98 в г. Бресте в качестве наблюдателя от ППОО «Движе
ние «За Свободу». Выполняя свои обязанности, я установил нарушение предусмо
тренного законом порядка подсчета голосов.
Соблюдать порядок подсчета голосов, предусмотренный ст.55 Избирательного кодекса, я требовал у
председателя комиссии задолго до дня голосования.
Суть его очень проста: подсчёт голосов в урнах производится поочерёдно: сначала считаются голоса в
урне для досрочного голосования, потом – в урне для
голосования на дому, и в последнюю очередь – в урне
для голосования в день выборов на участке.
После окончания голосования и вскрытия урны
досрочного голосования я неоднократно требовал
поочередного, по каждой урне отдельно, подсчета голосов и оглашения результатов. Однако председатель
комиссии мне отказала. Подсчет голосов избирателей
раздельно по каждой урне не проводился.
Избирательная комиссия участка для голосования
№98 вообще не устанавливала число голосов, поданных за каждого кандидата в президенты раздельно,
по каждому ящику для голосования.
Полагаю, что отказ председателя установить число
голосов, поданных за каждого кандидата по каждой
урне отдельно связан с желанием скрыть очевидную
разницу в голосах за каждого кандидата в урнах.
Находясь у стола, на котором лежали бюллетени,
я видел, что в урне досрочного голосования количество бюллетеней за Лукашенко А.Г. было так велико,
что можно говорить о 95%. Что же касается урны
основного дня голосования, то в ней визуально их
было около 30%. Именно эту разницу и не хотела
зафиксировать председатель комиссии и произвела
подсчет голосов только после того, как смешала
бюллетени из всех урн.
Считаю это грубейшим нарушением закона, создающим возможность для фальсификации результатов голосования. Отказ установить число голосов,
поданных за каждого кандидата при досрочном голосовании, покрывает возможную подмену бюллетеней
в урне для досрочного голосования.
Об имевшем месте нарушении порядка подсчета
голосов я написал жалобы в Центризбирком и в Московскую районную г. Бреста комиссию по выборам.
Также написал заявление в прокуратуру Московского района. Прокуратура уклонилась от рассмотрения
обращения и переслала мое заявление в Брестскую
областную избирательную комиссию.

Из областной и районной комиссий мне ответили,
что подсчет голосов на участке №98 осуществлялся в
соответствии с требованиями Избирательного кодекса.
Председатель Центризбиркома Л.М. Ермошина
отвечая на мою жалобу признала факт нарушения
порядка подсчета голосов. Л.М.Ермошина сообщила, что Избирательным кодексом определен порядок
подсчета голосов, согласно которому вначале участковая комиссия устанавливает результаты досрочного
голосования, затем – голосования по месту нахождения избирателей, а после этого – голосования в
помещении участка для голосования. Несоблюдение
указанной последовательности при подсчете голосов
относится к нарушениям.
О нарушении закона свидетельствуют и пояснительные записки секретаря и председателя участковой
комиссии №98, из которых видно, что число голосов,
поданных за каждого кандидата раздельно по каждой
урне, установлено не было. Пояснительные записки
хранятся в материалах проверки Брестской областной
избирательной комиссии.
Посчитав, что доказательств нарушения закона
достаточно, я обратился в Брестский горисполком с
заявлением о привлечении председателя участковой
комиссии №98 к административной ответственности.
Горисполком является единственным госорганом,
который уполномочен составлять протоколы об
административных правонарушениях по статье 9.12.
Однако зампред горисполкома В.Т. Хафизов ответил мне, что оснований для привлечения к административной ответственности председателя и членов
участковой комиссии не имеется.
Странно, что разошлись мнения зам.председателя горисполкома В.Т. Хафизова и председателя
Центральной комиссии Л.М. Ермошиной, которая
признает факт нарушения порядка подсчета голосов.
Бездействие Брестского горисполкома по фактам,
изложенным в моем заявлении, считаю незаконным.
Считаю, что горисполком пытается скрыть факт
нарушения и дает возможность нарушителям закона
уйти от ответственности.
Отказ горисполкома я расценил как бездействие
госоргана и обратился с жалобой в суд. Я просил суд
признать незаконными решения должностного лица

Денис Турченяк. Фото: М. Харитонова
государственного органа об отказе в возбуждении
производства по делу об административном правонарушении.
28 января 2011 г. суд вынес определение и отказал
в возбуждении дела, указав на отсутствие у заявителя
права на обращение в суд, если исковое заявление не
подлежит рассмотрению в судах. Также суд сослался
на отсутствие в законе возможности в рамках ГПК РБ
решением суда обязать кого-либо составить протокол
об административном правонарушении.
На определение судьи я подал частную жалобу в областной суд. Жалоба будет рассмотрена 3 марта 2011г.
Поскольку суд не решил проблемы, я обратился
с жалобой на бездействие государственного органа
в прокуратуру Ленинского района г.Бреста. В ней я
просил признать неправомерным бездействие Брестского горисполкома по фактам, изложенным в моем
заявлении. Просил также дать указания Брестскому
горисполкому устранить допущенные нарушения
– возбудить производство и подготовить дело об
административном правонарушении.
Прокуратура уклонилась от рассмотрения, сообщив, что моя жалоба переправлена в горисполком.
Это решение я обжаловал прокурору области.
С похожим заявлением я обратился и в Брестский
облисполком, который также прошу обязать Брестский горисполком возбудить производство по делу
об административном правонарушении.
В заявлении, ссылаясь на законодательство, я
доказываю, что Брестский горисполком вправе и
обязан вести административный процесс по ст. 9.12
Кодекса об административных правонарушениях, и
на основании моего заявления обязан был начать
административный процесс. Однако требования закона не выполнил и от своих обязанностей уклонился,
что влечет за собой причинение существенного вреда
государственным и общественным интересам, сокрытие факта нарушения закона, нарушение принципов
законности и неотвратимости наказания.
На момент написания статьи ответ еще не получен.
Точку в этой истории ставить рано. Я уверен, что
власть не имеет намерений высечь себя самостоятельно. Поэтому считаю, что последние заявления
в прокуратуру и облисполком не решат вопрос привлечения виновных к ответственности.
Потребуется приложить еще много усилий чтобы
довести дело до логического конца - до рассмотрения в ООН.
Поэтому продолжение следует!

Денис Турченяк
Так мы наблюдали за выборами. Фото: belapan.info

Координатор по г. Бресту ППОО «Рух «За Свабоду»
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Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)

АДПАЧЫНАК
ДАРЭЧЫ
- Мне цябе не хапае!
- Праўда?!
- Так, сонейка... Пара яшчэ адну бабу заводзіць.
***
- Ты куды гэтым летам збіраешся?
- Ды, напэўна, у Сібір матануся!
- Табе што, рабіць няма чаго?
- Я, у прынцыпе, таго ж меркавання, але пракурор
настойвае!
***
Яна:
- Вось скажы, чаму калі ў хлопца было шмат дзевак,
ён - мачо, а калі ў дзяўчыны шмат хлопцаў - яна б...?
Ён:
- Разумееш, калі адзін ключ адкрывае шмат замкаў
- гэта афігенны ключ! А калі да аднаго замка падыходзяць усе ключы - то гэта, відавочна, храновы замок!
***
Дэсантнік адмаўляецца скакаць з парашутам:
- 12 разоў скакаў - 12 разоў парашут не раскрыўся.
Hе хачу...
Яго ўсёткі выкінулі з самалёта.
Тым часам у калгасе ідзе сход. Старшыня кажа:
- Hу вось: механізатары зноў усе п'яныя, даяркі ў
дэкрэце, паліва няма...
Раздаецца страшэнны грукат на даху.
- ...і гэты дэсантнік - ну так ужо задзяўбаў!
***
Дзякуючы iРhоnе я зразумеў, што ў мяне заўсёды
брудныя рукі і тлустыя вушы.
***
14 лютага - Дзень сэксу за паштоўку.
23 лютага - Дзень мужчынскага дэзадаранту.
8 сакавіка - Дзень помсты за дэзадарант.
***
Жонка - сяброўцы:
- Учора вырашыла прышпіліцца над сваім мужам:
падклала яму ў кішэню пінжака свае трусікі, каб потым закаціць жартоўную сцэну рэўнасці і паглядзець
як ён адрэагуе.
- Ну, і як? Жарт атрымаўся?
- Жарт?! Ды ён ва ўсім прызнаўся!
***
2017 год. Масква. Адзін праграміст - іншаму:
- Што за фігня? Час 15:00, а за акном - ноч.
- Ды Мядзведзеў у 2011-м баг зрабіў: адмяніў
штогадовы пераход на зімовы час, але не адмяніў
штогадовы пераход на летні!
***
Інструктаж у службе тэхнічнай падтрымкі:
- І яшчэ, дзяўчынкі! Не трэба пытаць у кліента, што
ў яго стаіць, трэба пытаць: «Якое праграмнае забеспячэнне ў Вас усталявана?»
***
Калі вы, урэзаўшыся ў дрэва, пачынаеце сутаргава
шукаць тормаз, паглядзіце ў люстэрка - ён там!
***
Інтэрнат. Раніца. Студэнт:
- Штосьці ў мяне спіна баліць.
Яго сусед:
- Дык нефіг усю ноч храпці!
- А пры чым тут храп?
- Ды я ўсю нагу аб цябе адбіў.

Дзяўчына запытвае хлопца:
- Каханы, у мяне прыгожыя валасы?
- Так, дарагая, вельмі прыгожыя!
- А вочы?
- Прыгожыя.
- А нос?
- Прыгожы.
- А твар?..
- Ты што, блін, ужо ў люстэрку не адлюстроўваешся,
ці што?!
***
Калі табе сумна, калі настае дэпрэсія, калі жыццё
здаецца нікчэмным... успомні, што калісьці ты быў
самым хуткім сперматазоідам!
***
- Спаліць ведзьму!
- Але яна такая прыгожая...
- Добра... Але потым спаліць!
***
- Дарагі, ты ведаеш, што мой гінеколаг – мужчына?
У нейкім сэнсе ён ведае мяне лепш, чым ты!
- Зразумела, бо я - просты юзэр, а ён – сісадмін...
***
У аўтасервісе:
- У машыне столь прапалілі цыгарэтай! Патрэбен
тэрміновы рамонт!!!
- Тэрміновы рамонт неабходны, калі столь жаночымі
шпількамі сколатая, а вас можна ў парадку чаргі.
***
На танцпляцоўцы. Яна пытае:
- Вы так любіце таньчыць?
Ён ганарліва адказвае:
- Так, вельмі!
- А чаму Вы тады не навучыцеся?
***
- Ашуканец, ты даў мне слова і не стрымаў яго!
- Ну, не плач... Хочаш, я дам табе іншае слова?
***
Іспыт. У аўдыторыю заходзіць апошні студэнт.
Выкладчык:
- О-о! Дэсерт?!
***
Хлопец мой - гумарыст, блін...
Раніца. Прачынаюся ад таго, што ён мяне далікатнадалікатна цалуе ў вусны, у шчокі, у лобік. Лашчуся...
І раптам яго расчараваны голас:
- А чаму ты не ператвараешся ў прыгожую прынцэсу?
***
Жанчына робіць камплімент мужчыне:
- Ведаеш, мне так добра з табой, так надзейна! А ў
цябе яшчэ шмат грошай засталося?
***
У адной з берасцейскіх школ ідзе бацькоўскі сход.
Класны кіраўнік кажа:
- На мінулай сустрэчы мы вырашылі ў класе зрабіць
рамонт. Кандыдатамі-фундатарамі былі таты Олі,
Сярожы, Жэні і Васі. Пераможцам павінен быў стаць
самы багаты. І ім стаў тата Васі!!!
Усе:
- Ура! Малайчына!
Тата Васі здзіўлена паціскаючы плячыма:
- Як я? Тата Олі - дэпутат, тата Сярожы - намеснік
мэра, тата Жэні - уладальнік буйнога прадпрыемства,
а я гандлюю ля латка на рынку.
Класны кіраўнік:
- Ну, я, вядома, шмат чаго не ведаю, але мяркуючы
па падатковых дэкларацыях, самы багаты - гэты Вы!

ІНФАРМАЦЫЙНААНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік: ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 25.02.2011 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша,
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

Чым адрозніваецца фальшывае каханне ад
сапраўднага?
Фальшывае: «Мне падабаюцца сняжынкі на тваіх
валасах!». Сапраўднае: «Дурніца, дзе шапка?!»
***
У піве жаночыя гармоны, і ў жанчынах жаночыя
гармоны. Вось за гэта я і люблю піва і жанчын.
***
- У мяне няма кахання! Усё!! Кахання не існуе!!!
- А ў мяне няма машыны! Усё, блін - машын не існуе!!
***
Іспыт па інфарматыцы. Пытанне:
«Калі капіруецца мышкай тэкст, дзе ён захоўваецца?»
Бландынка піша адказ: «У мышцы».
***
Дзяўчына падыходзіць да кампаніі хлопцаў:
- Маладыя людзі, а ў вас не знойдзецца цыгарэткі
для прыгожай дамы?
Хлопец, працягваючы цыгарэту:
- Трымайце... А што-ж яна сама не падышла?!
***
Калі мама лічыць, што вы шмат жрэце і шмат спіце,
значыць, гэта не ваша мама, а яе мама.
***
- Сынок, я знайшоў у тваім пакоі сёння прэзерватыў.
- Добра, дзядуля.
- Чаму дзядуля?
- Таму што я яго ўчора не знайшоў!
***
- Я не зразумеў, ты піў?
- Ад тыпіла чую!
***
Настаўніца:
- Вовачка, у цябе выдатнае сачыненне, але ўсё ж
такі я паставіла табе «4» за таўталогію ў адным сказе.
- У якім сказе?
- А вось ты пішаш: «Адзін хітражопы жыд...»
***
Гуляючы па кірмашы, мужчына бачыць намёт
прадказальніка лёсу. Вырашыўшы, што гэта будзе
пацешна, ён уваходзіць у намёт. Вяшчун:
- Бачу, у вас двое дзяцей.
- Ха! Вы так думаеце? У мяне трое дзяцей!
- Гэтыя вы так думаеце.
***
Студэнт - студэнту:
- Ты ведаеш, мне дагэтуль васямнаццаць не даюць!
- Мне яшчэ і дзве ні разу не давалі, а ты - васямнаццаць!

Сур'ёзна пра бландынак!

Ці праўда, што пры вымярэнні вільготнасці вы
карыстоўваюцца валасы бландынак?
Сапраўды, у адным з прыбораў, якія вызначаюць
адносную вільготнасць паветра, выкарыстоўваецца
волас бландынкі, але абавязкова натуральнай.
Гэты прыбор завецца валасны гігрометр, і пабудаваны ён на выкарыстанні гіграскапічнасці абястлушчанага воласа бландынак, бо менавіта ён больш тонкі
і адчувальны. Змена даўжыні нацягнутага на рамцы
воласа пры ваганнях вільготнасці перадаецца пры
дапамозе адмысловага прыстасавання на стрэлку,
якая перамяшчаецца па шкале прыбора.
Усталёўваецца валасны гігрометр у метэаралагічнай
будцы. Узімку, пры нізкіх тэмпературах, такі гігрометр
з'яўл яе цца асноўным прыборам для вымярэння
вільготнасці.
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