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Навшы 
«Ураджайныя» дысертацьп 

Надзнычай багатым для у мшулым годзе астранты, 
нашага унгверсггэта быу м1ну- яюя навучал1ся у нашим 
лы год на абароненыя ды- ушверсттэце i iminix ВНУ. 
сертацыи Так, вучоную сту- Сярод ix Т. Т. Кручкоусм, 
пень дактароу навук атрымал1 В. В. Калюта i Г. М. Семянчук 
8 чалавек. Гэта Сцяпан Анд- (псторыя), С. А. Аляксандрау 
рэев1ч Мшюк (матэматыка), i С. К. Гарадзтш (ф1зкульту-
Леанщ Mixanaeei4 К1вач (фь pa), А. М. Пятрушкев1ч, 
зжа), Аляксандр КПкалаев1ч Д. Р. Мышко (фшалопя), 
Нечухрын (псторыя), Уладзь Ю. К. Рахматау, В. Ю. Ле-
Mip Аляксеев1ч Тамсшау, Яу- бедзь (ф1зжа). 
ген Уладз1м1рав1ч Багданау, Вучонае званне прафесара 
Мжалай Уладз1м1раач С1ль- прысвоена Яугену Паулав1чу 
чанка (правазнауства), Ал як- Крамлёву з б1ялапчнага фа-
^гпндр Mixaitnaei4 Карабанау культата i Леанщу М1калаевь 
А ' я лопя ) , Святлана Пшшау-, чу К1вачу. 

•Г ^lycieHxa (фшалопя). 3. Н а с к о , 
•Чандыдатам1 навук стал1 . з а г а д ч ы ц а a c n i р а н т у р ы . 

Было што паказаць 
У нашым ун^версггэце ад-

быуся рэспублжанск1 семшар 
«Новыя шфармацыйныя тэхнало-
rii у выкладанш ф1зж1», на як1 
сабралкя прадстаушю вышэйшых 
i сярэдн!х навучальных устаноу. 
У яго рабоце прыняу удзел на-
чал ып к управления агульнай ся-
рэдняй адукацьн МЫстэрства 
адукацы! Г. М. Пятроускь Вопы-

прафамных сродкау падзялшся 
выкладчыш БДУ, ГрДУ, БДПУ, 
БДПА i 1ншыя. Высокую ацэнку 
атрымал1 распрацоуш кафедры 
агульнай i тэарэтычнай фЫю 
нашага утверс1тэта. 

Цжавай была праграма друго-
га дня семшару у шкале-пмназп 
№ 30. Вырашана праводзйць та-
юя сем шары штогод. 

там распрацоУш педагапчных 

• J Щ умеем самастойна 
працаваць? 

Як паведамлялася ужо, у кра-
савцу адбудзецца агул way швер-
сггэцм навукова-метадычны ceMi-
нар «Самастойная праца як звяно 
У навучальным працэсе i наву-
ковай дзейнасщ студэнтаУ». 

. На пасяджэнш аргкам!тэта 
па правядзенню семшара выра-
шана уключыць дадаткова для 
абмеркавання на ступны я пытан»: 

— Аргашзацыя шдывщуаль-
най працы са студэнтам1 у адпа-
веднасц! з магчымасцям1 i спецы-
ф1кай факультэтау i яе эфектыу-
насць. 

— Праблемы арганваць» са-
мастойнай працы студэнтаУ ва 
умовах переводу выкладання на 
беларускую мову. 

— Выкарыстанне У навучанш 
вщэатэю i пакетау прикладных 

праграм. 
Тэрмш падачы заявак i тззь 

саУ — да 1 лютага 1994 года. 
Аргкам1тэт звяртаецца да да-

канау факультэтау, загадчыкау 
кафедрау, выкладчыкау дапамаг-
чы правесщ наступныя мерап-
рыемствы сем1нара: 

— адкрытыя занятк1 (па ра-
шэнню кафедрау). 

— стварэнне вщэафшьма (па 
прапанове кафедрау). 

— круглы стол (у межах 
вызначанай тэмы). 

3 прапановам1 звяртацца у 
404 п. га л оу нага корпуса. 

Запрашаем да Удэелу У се-
мшары выкладчыкау, астран-
тау, са1скальнжау, студэнтаУ 5-га 
курса ун1вер<ятэта. 

А Р Г К А М 1 ТЭТ. 

Экзаменацыйная cecia — гэта 
своеасабл1выя 1спыты не то лью 
для студэнта, але i для выкладчы-
ка. Не выпадкова ж кажуць 
у народзе «Што пасееш, тое 
пажнеш». Вось чаму так старанна 
рыхтавауся да сустрэчы са CBaiMi 

вучням i доктар юрыдычных навук 
Мжалай Уладз1м1рав1ч Сшьчанка 
з факультэта правазнауства. 

На з д ы м к у М. У. Сшьчанка 
прымае экзамен па тэорьи дзяр-
жавы i права. 

ФОТА У. CAPOKI НА. 

Студэнцкая педпрактыка 
Усяго пяць гадоу назад ад-

крыуся на фишлапчным факуль-
тэце нош юрунак — польска-
беларускае i польска-рускае ад-
дзяленне. 3 'яуленне яго было 
выклжана сам1м жыццём. 

Пяць гадоу... Не Taxi вялш 
адрэзак часу, але за iM крыецца 
штодзённая напружаная праца 
У студэнцюх аудыторыях, дзе 
чытаюцца лекцы! выкладчыкам1 
нашага ун^вератэта i навучальных 
устаноУ Польшчы. Крапатлйвая 
работа у б1бл|ятэках i доугачака-
ная л1таратурна-л1нгв|стычная 
практыка У Кракаве, Гданьску, 
Любл1не, дзякуючы якой сту-
дэнты пашыраюць свае веды па 
польскай мове i л1таратуры, знаё-
мяцца з псторыяй i культурай 
кра1ны, мову якой яны выву-
чаюць. 

I нарэшце — вельм! адказны 
момант вучэбна-выхаваучага пра-
цэсу — педагапчная практыка У 
школах. 

Педагапчная практыка — гэта 
не толыа адказны, але i велылi 
хвалюючы момант у жыцщ сту-

дэнтау. Размеркавал1 ix у сям1 
шкалах г. Гродна, у СШ в. Ла-
сосна i, што вельм1 прыемна, для 
нас, выкладчыкау, 5 студенту был! 
запрошаны для праходжання 
практик! у свае былыя школы 
Гродзенскай вобласщ. 

I вось я на уроку у 8«Б» класе 
школы № 10. Вядзе Андрэй 
Клшов1ч, цжава гучыць расказ аб 
творчасщ Марый Канапн1цкай. 
Вучн1 чьггаюць вершы паэтк1. 
Студэнт трымаецца упэунена, 
добра валодае польскай мовай, 
стараецца актыв1заваць клас, ста-
вщь цшавыя пытаннь Складаецца 
уражанне, што гэта не першы 
Урок студэнта. 

Надоуга запомняцца вучням 
эмацыянальныя, захапляючыя 
урои Вольгт Курлов1ч. Старанная, 
дапытл!вая i далжатная, яна i да 
вучняу став1цца J разумением. 
Каб зацжашць ix,'выкарыстоувае 
на занятках разнастайныя мет-
ады i прыёмы працы, шмат 
займальнага матэрыялу, нагляд-
наспд. 

Уважлйва, з вял1к!м захаплен-

нем слухаюць By4Hi Юру Гуменю-
ка, а як ж а, настаУнж ды яшчэ 
i паэт, nima вершы на беларускай 
i польскай мовах, арганвавау 
сустрэчу з рэдактарам 4aconica 
«Чароунае падарожжа», з як1м ён 
супрацоушчае. By4Hi задавал! пы-
танн1, атрымал1 у падарунак 
пфшыя нумары гэтага часопюа. 
Таямн^ча гучыць легенда аб го-
радзе Гродна, якую расказвае 
вучням Жана Сшьвон, вельм1 
старанная, добрасумленная сту-
дэнта а. 

А як прыветл1ва сустракаюць 
у школе вёсю Ласосна 1ну Жыд-
ко, якая ужо у мшулым годзе 
вяла там заняткц i вучн! пас пел i 
яе палюбщь. 

Щкава праводзик студэнты 
i выхаваучыя мерапрыемствьс 
пабывал i з вучням1 у таатры, 
наведал i заапарк, а пасля правял1 
щкавыя гутари, падпарадкоуваю-
чы ix галоунай мэце: paaeiiwc мовы 
вучняу, узбагачэнню псйьскай 
лекс1ю. 

(Працяг на 4-й стар.). 

I прыйшла пара разв1тання... 
3 iMeM A. R Бадакова 

звязаны два апошшя дзесяц1-
годдз! жыцця нашага yHieepci-
тэта. Пры яго непасрэдным 
удаеле праходз1ла станаулен-
не ун1вератэта, ператварэнне 
яго у буйны навучальны i на-
вуковы цэнтр Беларуа. Сёння 
Гродзенск1 ушверсггэт веда-
юць далёка за межам1 рэспуб-
л к ь Кадры, я ш рыхтуюцца 
у нас, з поспехам працуюць 
у розных галшах народнай 
гаспадаркь Аляксандра Ва-
с1пьев1ча паважаюць у ка-
лектыве за добразычл ieacub, 
памяркоунасць, жаданне ака-
заць дапамогу чалавеку. 

..Але, як кажуць, жыццё 
ёсць жыццё. I прыйшла пара 
icui на адпачынак, як1 за-
роблены сумленнай шматга-
довай працай. 

Вось чаму апошняе па-
сяджэнне Вучонай раДы i бы-
ло прысвечана гэтай не 3yciM 
ардынарнай падзеь Выказаць 
словы nasari i удзячнасщ 
Свайму Рэктару прыйшл1 ка-
леп, вучш, саслужыуцы. Ад-
крыу i вёу пасяджэнне першы 
прарэктар А. I. Васкабоеу. Ён 
цёпла адазвауся аб дзейнас-
щ А. В. Бадакова як юраунка 
i вучонага, адзначыу яго 
добрыя чалавечыя якасць 
А. I. Васкабоеу зачытау вш-
шаванне ад 1мя калектыву 
i уручыу каштоуны падару-
нак — тзлев1зар. Было зроб-
лена паведамленне, што А. В. 
Бадакоу не парывае сувяз: 
з ушверсггэтам — ён прызна-
чаны прафесарам кафедры 
фыасофи i адначасова да-
радщм рэктара на грамадск1х 
пачатках. 

Намеснж мшютра адука-
цы1 Рэспублш1 Беларусь В. I. 
Стауроу уручыу вшоунжу ура-
чыстасщ Ганаровую грамату 
М 1шстэрства i грашовую узна-
гароду. 

Цёпла i сардэчна пав1нша-
eani А. В. Бадакова ад iMH 
ceaix калектывау дэкан б1яла-
пчнага факультэта прафе-
сар Н. В. Паулсшч, загадчык 

кафедры пс!халоп1 прафе-
сар С. В. Кандрацьева, за-
гадчык кафедры ф!звыхаван-
ня дацэнт В. А. Макс1мов1ч, 
загадчык кафедры музык1 да-
цэнт В. А Мюцюк, в. а. за-
гадчыка аддзела м1жнародных 
сувязей, маркетынгу i пра-
ва Л. I. БаброунЬс, начальные 
вучэбнага аддзела Э. С. Ярму-
ciK, метадыст НДС Н. В. Баба-
рыка, дырэктар б1бл1ятэ-
Ki В. С. Станке Bi4, дырэктар 
школы-пмнази № 30 P. I. 
Можджар, прадстаун1к1 1н-
стьггута 6iHxiMii, . сеяьгас1нс-
тытута i 1ншыя. 

Падзякаваць А. В. Бадако-
ва за сумесную працу пры быу 
дырэктар ф1рмы «Транслес» 
А. Беднарсю (г. Познань), яю 
з 'яуляецца заснавальн1кам 
Р э к л а м н а г а а г е н ц т в а 
«УН1 -АРТ» у Гродне. У знак 
удзячнасщ i працягвання да-
лейшага супрацоунщтва ён 
унёс першы уклад у сты-
пендыяльны фонд ушверс1тэ-
та для студэнтау, яыя паспя-
хова вучацца. 

Начальшк упраулення аду-
кацы! аблвьосанкама А . С. 
Саучык уручыу А. В. Бадакову 
Ганаровую грамату абласнога 
Савета народных дэпутатау. 

У слове у адказ Аляксандр 
Васшьев1ч падзякавау пры-
сутных за KBenci, цёплыя 
словы, сказаны я у яго адрас, 
i давер, як1 яму аказвал1 усе 
гады. I хстць час расставания 
заусёды непрыемны, А В. Ба-
дакоу, цяпер ужо былы рэк-
тар, быу надзвычай спакой-
ным i вясёлым. Ён вьосазауся 
аптымютьнна i па-мужчынску 
пран1кнёна: «Я гляджу на 
сённяшн1 дзень як на звычай-
ны рабочы дзень». 

I гэта радуе, бо хацелася б, 
каб мы заусёды заставал1ся 
людзьм!, з павагай i чала-
вечнасцю адноешкя б адз1н да 
аднаго, нягледзячы на пасады, 
званш i ступен1 У наш нялёпа 
час гэта, бадай, самае важнае. 

На здымку: у час ура-
чыстасцг 

Фота У. Сарокжа. 
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НАВУКОВЫЯ ЧЫТАНН1 V ГОНАР АКАДЭМ1КА 
КАРСКАГА. УЖО ЧАЦВЁРТЫЯ... 

Як ужо паведамлялася f папярэдшм нумары нашай газеты, ва 
ушвератэце адбылкя IV Карск1я чытанж. Яны был! аргажзаваны 
кафедрай рускай мовы у гонар нашага славутага земляка ф1лолага-
славкта Я^1ма Карскага, якраз напярэдадн! дня яго нараджэння. 
Першыя таю я чытанш правял1 нашы i л1таратары. 

На пленарным пасяджэнш разглядался 
nbiTaHHi, як1я мел! дачыненне да навуковай 
спадчыны Я. Карскага. Прафесар С. М. 
Прохарава (Мшск), пацвярджаючы назь 
ранш Я. Карскага аб значным пласце 
балтыйскай гдраншп у ВерхнЫ Падняп-
poyi, на сштакЫчным матэрыяле паказала, 
што у басейне р. Днепр фпссуецца цэнтр 
переходных балта-славянскк палёу канст-
рукцый тылу б л а г а д а р ы ц ь к а м у / к а г о , 
гаырьць каму/иа каго i imu. 

У дакладзе М. I. Канюшкев1ч закраналь 
ся пытанш менталпэту i паказвалася ix 
адл юс трава нне у моуным этыкеце, ашсаным 
Карскш у «Беларусах». 

3 щкавасцю быу заслуханы даклад 
прафесара А. Я. М1хнев1ча «Мовы. Людзь 
Культуры», у як1м ставйцда пытанне аб 
сем!ялапчнай (знакавай) карщне свету, 
якая (у дадатак да «моунай карщны свету», 
звязанай з духоунай самабытнасцю этнаса) 
мае «непасрэднае дачыненне да узроуню 
грамадскага разв1цця нацы1, да забеспя-
чэння паунаты яе сацыяльнага кнавання, 
што i складае сутнасць культуры». Раскры-
ваецца сутнасць нацыянальнай семйяла-
пчнай праграмы, яе мэта, узроуш сем1яла-
Г1чных патрэбнасцей чалавека i беларускай 
нацыь Удакладняецца i паняцце «родная 
мова»: звяртаецца у вага на тры функцьн 
роднай мовы — мыслення, выражэння дум-
Ki, самащэнтыфжацы]. 

Як узор для сучаснага вучонага у выра-
шэнш спрэчных пытанняу па ггсторьи мовы 
i белару са знаус тва ацанЫ важнасць аргу-
ментацы1 у працах Карскага магшё^сюя 
навукоуцы Л. I. Шапавалава i Т. Г. Бабкова. 

Аб тыпалоги разнавщнасцёй л1нгвктыч-
нага краязнауства, формах яго праяулення 
у працах вучоных i настаушкау Гродзен-
шчыны гаварыу М. А. Дан1пов(ч. Уплыу 
этнакультуралапчнага фактара на фарм1ра-
ванне i развщцё другасных намшацый 
i фразеалоги паказвал1 f csaix дакладах 
гамяльчане А. I. Халяука i У. I. Коваль. 
Клопатам аб культуры беларускай мовы 
i, У прыватнасщ, мовы беларускай масгац-
кай л п-ара туры быу прасякнуты да-
клад Т. I. Тамашэвча. 

Значная частка дакладау пленарнага 
пасяджэння была прысвечана функцыя-
нальнай граматыцы. Тон задала М. У. Усе-
валадава (Масква), паказаушы на прык-
ладзе тыпавых сггуацый мадам семантычна-
га структуравання моунай прасторы. Яе 
падтрымау праф. Д. Г. Багушэв1ч, падкрэс-
л1ушы прагматычны бок тыпавсй спуацы1 
i вылучыушы паняцце функцыянальнага 
камушканта у выказваннь 

Працягам гэтай тэмы быу да-
клад Ю. С. Далгова (Маплёу) аб сувяз1 
функцы янальнай граматык1 i валентнаснага 
сштакс1су; дакладчык падкрэслц? асаблшую 
ролю залежнага кампанента слова злу чэння 
у тым ш шшым выказванш. 

А. В. Азароуск1 паказау, як1я се-
мантычныя варыянты выказванняу зго-
ды/нязгоды 1снуюць у мове у залежнасщ ад 
мадальнай мэтаустаноук1 

У дыскусп В. К. Шчэрбшым (Мшск) 
i 1ншым1 было адзначана, што у Гродэенсюм 
ушверотэце сфарм1равауся самастойны i 
моцны цэнтр функцыянальнай лшгвктыкц 
адзшы у Беларуси ён з кожным годам 
наб!рае сшу i прыцягвае спецы ял1стау гэтага 
напрамку. 

Нават гэтага сщслага пераказу дастатко-
ва, каб зразумець i уявщь, што чытанш 
У колькасных i якасных адносшах настолыи 
вырасл!, што трэба вырашаць, у якш 
накфунку ix праводзщь надалей. 3 аднаго 
боку, энцыклапедычнасць спадчыны Карс-
кага дазваляе шырою дыяпазон тэм. Але 
Taxi размах у межах адной канферэнцьн на 
працягу аднаго-двух дзён не можа быць 
арганиаваны cLnaMi адной кафедры, нават 
i пры дапамозе шшых кафедрау. Цяжка 
i выдаваць такую рознабаковую i шматл1-
кую шфармацыю у адным зборнжу. 3 дру го-
га боку, той напрамак — функцыянальная 

фиюлап у 1990 годзе. Тады у ix удаелыпча-
ла усяго 20 навукоуцау. Сёлета ж на Удзел 
у чытаннях заяую даслал1 звыш 100 чала-
век, не толыи з MHorix гарадоу Беларуа, але 
i вучоныя з Pacii, Украшы, Л1твы. 

На жаль, некаторыя з ix не змагл1 
прыехаць да нас па розных абставшах 
нашага жорсткага часу. Сумна, але адна 
з прычын — пусты кгЬиалёк i caMix наву-
коуцау, i выиойшых навучальных устаноу. 
Што й казаць, кал! дарога i гасщшца за дзве 
ночы з ядаюць увесь месячны заробак 
выкладчыка. Становипча навую у кражах 
СНД настолый жабрацкае, што вучоныя 
да^но ужо спадзяюцца толькi на уласную 
Ыцыятыву i у падтрымцы сувязяу, i у абме-
не 1нфармацыяй, i нават у выданн1 csaix 
(i не толькi ceaix) навуковых прац. 

«Суверэн1тэт — гэта макс1мум зносш»,— 
выказауся аднойчы на адной з нарад 
прафесар А. Я<? MixHeeiw. Таму i даражаць 
навукоуцы ra5fnMi 3HociHaMi, сустрэчам! 
з калегамц яюх раздзял1л1 дзяржауныя 
межы i непамерныя цэны. 

Таму так прыемна было убачыць поуную 
залу падчас пленарнага пасяджэння, i не 
апусцела яна да сама га вечара (а у аудыто-
рьо 225 было далека не горача). Часу нават 
не хапала для дыскусп, хоць яна раз-
пораз ус пых вала амаль што пасля кожнага 
да кладу. 

Таму так узрадавалюя гродзенцы, зноу 
пабачыушы дсктара фнлалапчных навук, 
прафесара Маско^скага дзяржаунага yHi-
вератэта М. У . Усеваладаву, якая f верасш 
прачытала гродзенскм студэнтам цудоуны 
спецкурс па функцыянальнай граматыцы,а 
цяпер, пасля такога ж спецкурса у MiHCKiM 
лшгвктычным ун1верс1тэце замежных моу, 
ужо без усяк1х камандзфовак уз ял а ды 
i приехала за свае грошы з MiHcxa у Гродна 
на чытами. I не проста прыехала, а яшчэ 
Й прывезла ладны пакунак з л!таратурай, 
што вый шла f МДУ f апошшя гады. 

Вось так! Маленькая, кволая, не таюх 
ужо маладых год жанчына едзе у працяглую 
камандз1роуку у розны я гарады 1ншай 
кра1ны, цергпць калатнечу у цягн<ках 
i аутобусах, сярод дзецкжоу з крутымi 
6iu3ncaMi i arpoMHiciuMi BanisaMi, i вязе 
самы дарап i бясплатны «тавар»— нзвуко-
вую йнфармацыю. Вязе, бо ведае, што 
1нфармацыйны голад — такая ж бяда, як 
i звычайны. Дробязь, скажаце? Не, ша-
ноуныя, гэта той высои альтру1зм (лепш па-
руску— подвижничество), што уласщвы 
сапрауднаму вучонаму. Такш быу i Яухм 
Kapcxi, спадчыне якога прысвечаны быт 
чытанн i. 

Гродзенцам таксама ёсць чым сустра-
каць гасцей. У мшулым годзе на чыганнях 
прозентавалася KHira А. П. Цыхуна «Акадэ-
м!к з eecxi Лаша». Сёлета, якраз у пару, 
выйшла з друку KHira Г. Н. Клюсава 
«Асновы i нормы сучаснай беларускай 
пунктуацы». I хоць добра ужо апусцел1 
каш алый гасцей пасля астранам1чных гасщ-
н1чных цэн (ды i KHira каштуе не так ужо 
i мала — дзве з паловай тысячы рублёу), 
але больш за 200 экземпляра^ яе naex&ni 
У розныя бак1 крашы i за яе межы. Цяпер, 
кал1 падл]чвадь paxymci пройдзенага за 
мшулы год, то выданне KHiri Г. Н. Клюса-
ва — ш не самая лепшая з Jcix спрау 
нашага yHiBepciT3Ta. I гэта разумел! нашы 
rocui i выказвалй удзячнасць рэктару за 
выратаванне навуковай працы ад забыцця 
i шальмавання. 

Можна было б i аутарам «Гарадзенсмх 
3anicay» napyniuua раней, каб аргашзаваць 
продаж добрага выдання. Магло б i яшчэ 
тое-сёе знайсщся з навуковых запаса у, 
напрыклад, выдання у м1нулых гадоу. 

Агульны напрамак чытанняУ абвяшчауся 
давол! шырок): «Мовы i лпаратуры у на-
цыянальных культурах народа?». Па дасла-
ных заяуках вызначыл^ся некалыа секцый: 
«Функцыянальная граматыка», «Структур-
ны i камушкатыуны сштакск», «Слова 
® моунай сктэме i мауленчай дзейнасщ», 
«Мова — душа народа». Мел1 сваю секцыю 

граматыка, яю вызначыуся у дзейнасщ 
кафедры рускай мовы, можа быць ад-
люстраваны $ межах самасгойнай канфе-
рэнцы1 (семшара) i так1м чынам можа 
сабраць i аргангааваць навукоуцау у моцную 
навуковую школу. Але праводзщь таия 
сустрэчы пад эгтдай чытанняу Карскага 
было б таксама не вельм1 карэктна: 
спадчына Карскага дае магчымасцд раск-
рыць больш шырокую праблем атаку. 

Можа, было о больш мэтазгсдным 
праводзщь штогодныя чытанш cuiaMi двух-
трох факультэтау (двух фиалапчных, 
пстарычнага), вызначыушы пэуны тыдзень, 
напрыклад, першы тыдзень лгстапада, вылу-
чаны ЮНЕСКА як м1жнародны тыдзень 
навукь I тады у гэты тыдзень на кожным 
факультэце (кафедры) правесщ Kapcxin 
чытаннц а матэрыялы выдаваць невяли<1м1 
тэматычным1 зборнисам1 па 10-15 артыку-
лау. Быу бы забяспечаны i 1нфармацыйны 
пошук тэматычных матэрыялау. Бачу збор-
н Ы «Функцыянальная граматыка», «Га-
радзенскш зашсы», «Польска-беларуск1я 
сувяз» i )нш. Быу бы забяспечаны больш 
якасны адбор (на конкурснай аснове) 
матэрыялау чытанняу. 

М. I. КАНЮШКЕВ1Ч, 
прафесар, доктар фшалаг1чных навук. • » * 

Аб тым, як працавал! секцы^ расказваец-
ца у матэрыялах, яюя падрыхтавал1 удзель-
Hixi чытанняу. 

• » » 
Секцыя «Мова — душа народа: даследа-

ванне, выкладанне, захаванне спадчыны, 
новыя тэхналоги вывучэння i навучання» 
аб 'яднала шмат дакладчыкау, сталых, 
вядомых i тых, хто яшчэ TonbKi пачынае 
свой шлях у навуку. 

Прафесар I. Я. Лепешау у свам дакладзе 
праана)пзавау с1нан1м1чныя i антан1М1чныя 
сувяз1 пам1ж выразам1 у беларускай фра-
зеалот, дау характарыстыку стылявых 
разрадау у фразеалоги. 

В. Л. Дземщзенка (Мшск) спыншася 
на неабходнасщ выкарыстання ЭВМ пры 
даследаванш словаутваральных гнёзд. 

М. А. Якалцэвш дала клааф1кацыю 
прыказак у залежнасщ ад выкарыстоуван-
ня ix у якасщ шюстрацьш да адпаведных 
слоу у слоунжах. 

Щкавым бы? даклад А. Г. Лукашэц 
(MiHCK). Яна засяродзьла Увагу на прабле-
мах сапастауляльнага вывучэння сацыяль-
ных дыялектау — ix узнжнення, разв1цця, 
функцыянавання. 

Н. К. Памецька пазнаёмыа прькутных 
з асабл1васцям1 гаворю сваёй роднай вёскь 

3. М. Тамащэ B14 вызначыла групы 
прыназоУнкава-склонавых канструкцый. 

С. А. Янушкев1ч акрэсл1у пстарычныя 
шлях1 фармфавання тапаншшных назваУ на 
Гродзеншчыне. Як л1чыць дакладчык, боль-
шасць айконшау утварылася шляхам пера-
носу назвы з водных аб 'ектау у XVI-XVII I 
ст. ст. 

В'. В. Маршэуская зауважыла, што 
большасць фразеалапзмау утварылася шля-
хам пауторнай метафарызацы1 свабоднага 
словазлучэння. 

Прыемнай з 'явай можна л1чыць тое, 
што У пасяджэнш секцы1 прыняла удзел 
студэнтка 3 курса Брэсцкага педшстыту-
та I. I. Труханов1ч, якая пазнаёмша 
прысутных з гаворкай eecki Сггн1ца Луш-
нецкага раёна. 

3. ТАМАШЭВ1Ч, 
дацэнт кафедры беларускай мовы. • * * 

Секцыя «Функцыянальная граматыка» 
заслухала на ceaiM пасяджэнн1 7 дакладау 
i паведамленняу. Усе яны так ui 1накш был! 
прысвечаны ап1санню розных функцыяналь-
на-семантычных палёу. 

Хацелася б адзначыць канструктыуна-
крытычныя выступлетп па зместу заслуха-
ных дакладау прафесарау М. У. Усевалада-
вай (Масква) i М. I. Канюшкев]ч (Гродна), 
дацэнта А. В. Азароускага (Магшёу). Усе 
Удзельнпс1 секцы1 адзначыл1 перспектыу-
насць далейшых даследаванняу у галше 
функцыянальнай граматык1, асаблша калй 
яны будуць ажыццяуляцца з ул1кам да-
сягненняу сучаснай функцыянальнай лекс!-
калогн. Секцыя аднагалосна адобрыла 
калехтыуна выпрацаваную назву будучых 
У-х чытанняу у гонар акадэмка Я. Карска-

г а — «Мова, культура, этнаграф1я (Ша-
нукяы i разв1ваючы спадчыну Я Карска-
га)». 

В. ШЧЭРБ1Н, 
старшыня секцы! «Функцыянальная грама-
тыка». 

* • • 

На секцы1 «Лггаратуразнауства» было 
заслухана i абмеркавана 10 дакладау. 
Разнастайныя па тэматыцы i прынцыпах 
даследавання, яны дал) аб ёмнае уяуленне 
аб становшчы сучаснага л1таратуразнауст-
ва. 

Вял1кую цкавасць выклжау даклад 
дацэнта кафедры рускай лггаратуры 
БДУ Г. Л. Няфапнай. Шматгадовая праца 
аутара па вывучэнню драматурги знай шла 
сваё адлюстраванне у T30|»>ii сучаснай 
драмы, прадстауленай увазе аудыторы1. 

Узровень беларускага Л1таратуразнау-
ства быу прадстаулены дакладам М. У. 
М1кул1ча, у ямм паказана месца М. Танка 
у паэзи i яго уздзеянне на творчасць 
маладых паэтау. 

На ВЯЛ1К1М фактычным матэрыяле, 
з тонкш разумением прьфоды паэтычнага 
тэкста падрыхтаваны даклад Л. М Г ар дан а-
вай i I. Ахматава (Гродна) аб паэтычным 
лесе Я. 1вашкев1ча. 

Аб станауленш жанра рамана У рускай 
лггаратуры 18 ст. расказала Т. Я. Аутухов1ч. 

Щкавы аспект даследавання рама-
на Я. Брыля «Птунпа i гнёзды» абра-
ла В. Б. Ншфарава. 

Парадавау добры узровень працы мала-
дых даследчыкау Л. М. Шумскай (Шнек), 
А. Э. Астравух, Д. М Лебядзшча (Гродна). 

Т. CIMAHABA, 
старшыня секцы! «Лтаратуразна^ства». 

На пасяджэнн1 секцы! «Структурны 
i камушкатыуны ciHTaxcic» з дакладам! 
i заувагам1 выступЫ 12 чалавек. Асноуна 
частка выступленияу была прысвеча» 
прагматычнай галше ciHTaxcica. 

Г. У. Ярмоленка (Гродна) паведа|' 
прысугным аб увядзенн1 у лiнraicтачн 
Ужыванне уншерсальнай катэгорьп частат! 
слова. Ц1кавым1 был! паведамленш Г. А. Ра-
бчынскай (MiHCK), Н. Ю. Паулоускага 
(Мшск),Н. С. Грабеншчыковай (Гродна). 

MiHCKi даследчык дацзнт Л. М. Чумак 
азнаёмма калег з выткам1 ceaix наз1ранняу 
над газетным! загалоукам1 перыяда перабу-
довы, а дацэнт П. У. КобзеУ (Маплёу) 
разглвдзеу рады лексем у тэкстах пятроус-
кай эпохь 

Праблемы пера'воду pycKix дзеешы-
метнкау на с^часную бела'рускую мову Obuii 
праанал1заваны у дакладзе Т . М. Валынца 
(Мшск). 

Маладыя вучоныя з М1нскага дзяржау-
нага Л1нгв1стычнага ушверетта В. С. Cifla-
рава, I. В. Сарокша, Л . А. Снег1рова 
абвясцш аб ceaix пошуках у галше 
камункатыунага сштаксса англйскай./^а 
Н. Д. Салдаценка (Мшск) — у га;Ь<^ 
беларускай мовы. 

Н. ГРАБЕ НШЧЫКО*Д< 
дацэнт кафедры рускай моаы. Ч 

На секцы1 «Слова у моунай сгстэме 
i мауленчай дзейнасщ» мнопя выступленн1 
6buii звязаны з даследаваннем розных 
моуных асаблшасцей у супастауляльным 
аспекце (рускай i беларускай моУ, бела-
рускай, англ1йскай i юпанскай моу, англш-
скай i рускай i г. д.). Кандидат фнлала-
пчных навук С. А. Горская (Гродна) на 
матэрыяле ncix ал i нгв1сгы ч нага эксперы-
менту паказала, што мова бимгвау зна-
ходзшца у прамой залежнасщ ад ступеш 
валодання iMi другой мовай. 

Дацэнт Л. М. Лешчава (Мшск) зазначы-
ла, што для паспяховага вывучэння грабле-
мы многазначнасщ неабходна прыцягваць 
дадзеныя такгх навук, як тэорыя штучнага 
1(ггэпекту, пс1халопя i iHmbix. 

Ц1кавасць даследаванняу старшага вы-
кладчыка Г. Д Кацельнжавай i студ. 
А Каз1м1ртык (Гродна) у тым, што тут 
упершыню был1 праанал1заваны не толыи 
вытворнью словаутваральнага, але i сштак-
(ячнага i аналп-ычнага спосабау утварэння 
нам1натыуных адзшак, усганоулена ix каму-
нжатыунае вар 'ipaeaHHe. 

Щкавым! был! выступленн1 В. К. Цар-
люкев1ча (Гродна), А. В. Рудэнк! (MiHCK), 
3. П. Датльчык (Гродна), С. А. Емяльяна-
вай (Гродна), студэнтау Т. В. Жук 
(Гродна), А. А. Ашсчмавай (Гродна). 

3. ДАННЬЧЫК, 
дацэнт кафедры беларускай мовы. 

Не старэюць душой ветэраны 
Адбыуся справаздачна-выбар-

ны сход ветэранау вайны, Узброе-
ных Сы i працы. На улжу у нашай 
аргашзацы1 115 ветэранау. Усе 
яны — паважаныя людз1, жадаю-
чыя уHecui свой уклад у агульную 
справу. 

У гэты справаздачны перыяд 
быу зацверджаны новы Статут 
арган1зацы1 ветэранау, а таксама 
прыняты Закон Рэспублш Бела-
русь аб ветэранах. TaxiM чынам, 
ветэранская арган1зацыя канчат-
кова узаконена у нашай рэспубл1-
цы. 

Савет ветэранау вайны i працы 
прымау актыуны удзел у пра-

водзшых мерапрыемствах ва ун1-
вератэце i у горадзе. Даводзшася 
разглядаць пытанш рознага ха-
рактеру у святле патрабаванняу 
нотага' Статута аргашзацы1 ветэ-
ранау Рэспублш Беларусь, у тым 
л icy аб патрыятычным вы хаван Hi 
моладзц аб задачах ветэранскай 
арган1зацы1 у новых умовах. 

Ветэранская аргашзацыя мае 
Усе правы, прадугледжаныя зако-
нам аб грамадсюх арган1зацыях, 
працуе на аснове творчай iHi-
цыятывы i самадзейнасц1, у цес-
ным узаемадзеянн| з дзяржауны-
Mi органам^ прафсаюзнымй, мала-
дзёжным1 i iHuibiMi аргашзацыям^ 

BoiHaMi apMii, таварыствам « В е -
ды». 

Наша ветэранская аргашза-
цыя удзел mi чае у працэсе далу-
чэння людзей з вялжш жыццёвым 
вопытам да палггычнага, экана-
Mi4Hara i культурнага жыцця 
кра1ны, i, перш за Усё, да 
выхавання падрастаючага пака-
лення. Прауда, знаходзяцца i та-
юя сьлы, як1я хочуць забыць слова 
«патрыёт», баяцца яго вымав1ць. 
Але незразумела, чаму кепска, 
xani у людзей выхоуваюцца леп-
шыя якасщ любов1 да Радз1мы, 
павап да чалавека. 

Ваенна-патрыятычная работа 

У ВНУ — гэта, вобразна кажучы, 
работа з далёк1м прыцэлам. Бо 
учарашшя студэнты, пакщаючы 
аудыторы1 i пачынаючы працоу-
ную дзейнасць, самыя павшны 
стаць выхавацелям1, годнай зме-
най старэйиых пакаленняу, арга-
HsaTapaMi падрыхтоук1 моладз1 
да выканання святога абавязку — 
абароны Радзшы. Выступаючыя 
на сходзе указвал1 i на недахопы 
У рабоце Савета ветэранау, yHecni 
прапановы, што новаму Саве ту 
ветэранау патрэбна дапамагчы 
кожнаму пенаянеру, лепш ведаць 
ix патрэбы i запатрабаванш, 
уважл!ва аднс>с1цца да разгляду 

вусных 1 пюьмовых заяу, скаргау 
i прапаноу ветэранау, дамагчыся, 
каб Hi адно звяртанне у Савет 
ветэранау не засталося без yeari. 

На сходзе было аданачана, 
шго у гэтым годзе нам патрэбна 
адзначыць два велыш важныя 
K)6inei — 50 гадоу вызвалення 
Беларус1 ад нямецка-фашыецк^х 
захопнкау i 50-годдзе ушверста-
та. Да гэтых падзей мы пав1нны 
добра падрыхтавацца, прыняць 
актыуны удзел.у ix правядаенн1 

Выбраны новы Савет ветэра-
нау вайны i працы, як1 будзе 
працаваць у цеснай сувяз! з рэкта-
ратам, прафкамам1 i inuiHMi 
аргашзацыям1 ушверс1тэта. 

П. ВАОЛЬЕУ, 
старшьня Савета вепранау вай-
ны i гфацы. 
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Сес[я, сеая... 
Студзень для студэнтау — 

месяц бяссонных начэй, хва-

ляванняу, радасц1 i... засму-

чэння. Бо се<пя — непрадка-

зальная пара. Рыхтуешся, 

здаецца, усё ведаеш, а на 

«выдатна» не заусёды да-

цягваеш. 

Але тым не менш студент 

заусёды застаецца студэнтам, 

ён з любога становиича зна-

ходзщь выйсце. Сёлетняя се-

ая, якая для MHorix ужо 

скончылася, паказала, што 

большасць студэнтау i ста-

цыянара, i завочнЫ атрыма/ii 

трывалыя веды i прыемныя 

адзнакь 

Наш фотакарэспандэнт 

Уладз^шр Сарокш 3pa6iy гэ-

тыя здымк1 на I I I курсе 

ш ж ы н е р н а г а факультэта. 

Н а з д ы м к а х : экзамен пры-

мае М. В. Карнавухау; у час 

падрыхтоум да экзамена. 

if М1жнародныя кантакты 
Мйжнародныя эканашчныя сувяэц у нашым уН1вератэце разглядаюцца 
як адзж з важнейших напрамкау удасканалення падрыхтоую кадрау, 
ап1ым1зацы1 навуковых даследаванняу, абмена вопытам у навучанш 
i выхаванш студэнтау. Пытанш удасканалення мйжнародных сувязей 
раглядалкя на пасяджэнш Вучонай рады yHisepciT3Ta, рэктарата. 

Прапануем вашай увазе гутарку з Л. I. Баброунк, якая зараз 
выконвае абавязм начал ьтка аддзела мйжнародных сувязяу, марке-
тингу i права, аб дасягненнях i планах на буду чае у галше разводя 
мгжнародных кантактау. 

— М ! ж н а р о д н ы я э к а н а ш ч -
ныя сувяз! адыгрываюць в а ж н у ю 
р о л ю у ж ы ц ц ! у ш в е р а т э т а : 
я ведаю, што нападжаны кантак-
т ы Рэспубл!к! Беларусь з Рэспуб-
лЫай Польшча, ш ш ы м ! ф а Ы а м 1 

йто роб1цца ва ун!верс!тэце 
} м а м налрамку) 

— У мшулым годзе Гродзенс-
утверсггэтам iMH Я. Купал'ы 

5ыу падтсаны шэраг доугатарм1-
новых дагаворау аб навуковым 
супрацоунщтве з замежным1 пар-
тнёрами 11 факультэтау i 18 ка-
фе драу з яуляюцца непасрэдны-
Mi выканауцам1 рабочай праграмы 
навукова-дыдактычнага супра-
цоунщтва пам1ж ГрДУ i фьшялам 
Варшаускага уншерс1тэта у Бела-
стоку. Праводзяцца сумесныя 
даследаванш з Вышэйшай педага-
пчнай школай г.' Кракава, Люб-
лшск1м, Гданьсюм, Познаньсюм, 
Варшауск1м ушвера тэтами Бела-
стоцкай школай бизнесу. 

Праграмай дагавору аб друж-
бе i супрацоунщтве пам1ж РП 
i РБ прадугледжваецца прапа-
ганда беларускай культуры у РП, 
удасканаленне выкладання бела-
рускай мовы у Польшчы i поль-
скай мовы у Б ел ару с i, абмен 
вопытам у гашне адукацьн i асве-
ты, аказанне дапамоп у стварэнш 
Беларускага дзяржаунага навуко-
ва-дыдактычнага палашсцкага 
цэнтра на базе кафедры польскай 
фшалогн i г. д. 

— Л!л!я 1ванауна, раскажы-
це, кал! ласка, як ажыццяуляец-
ца супрацоунщтва пам!ж сту-
дэнтам) I выкладчыкам! нашага 
ун!верс1тэта i э а м е ж н ы м 1 калега-
м11 

— На фшалапчным, факуль-
тэце беларускай фыалоги i куль-
туры, гютарычным, матэматыч-
ным, ф1з1чнай культуры, педагоп-
Ki i методьяи пачатковага наву-
чання, факультэце правазнауства 
(аддзяленне м1ж народных экана-
м1чных адносш) навучаецца 
21 польем студэнт. 

Для чытання курсам i спецкур-
сау для гродзенсюх студэнтау 
был\ запрошаны прафесары X. 
Бурштыньска, А. Беднарчук, да-
цэнт А. Спульнж (Вышэйшая 
редагапчная школа г. Кракау), 
прафесар М. Кандрацюк (фш1ял 
Варшаускага ун1верс1тэта у Бела-
стоку). Прафесар, доктар фьлала-

пчных навук П У. Сцяцко 
выязджау у РП для чытання 
спецкурса^ студэнтам усходне-
славянскай фЬлалогп фтяла Вар-
шаускага ушверотэта у Бела сто-
ку-

90 студэнтау-фшолагаУ пра-
ходз1л1 л1таратурна-л1нгв1стычную 
i педагапчную практыку у Вы-
ивйшай педагапчнай школе 
г. Кракава, Гданьск1м, Люблшс-
KiM ушверспэтах, 8 студэнтау 
гктарычнага факультэта прайиип 
У Беластоку навукова-даследчую 
практыку, а студэнты з Польшчы 
практыкавалкя у нас. 

— Ц| падтрымл1ваюцца ун1-
верс1тэтам аднос)ны з В Н У IHUMX 
KpaiH свету! 

— У рамках м1жнароднай 
праграмы «Тэмпус» Камю!яй Еу-
рапейскай садружнасщ установ-
лены партнёрск1я адносшы з гру-
пай школ ЕС1ДЕК (м^жнародная 
камерцыйная школа у г. Метцэ, 
Францыя), устаноулены сувяз1 
з удзельшкам праграмы «Тэмпус» 
прафесарам Эф. Маркюэс з Пар-
Tyranii, у галше навукi i адукацы1 
з каледжам Роберта Морыса 
(ЗША) . Амерыканская асацыя-
цыя юрыстау сучасна з Цэнтраль-
най Усходняй Еурапейскай арга-
шзацыяй аб 'яднала факультэты 
правазнауства розных ВНУ, у 
тым лшу i факультэт правазнауст-
ва ГрДУ. Запланавана стажы-
ррука дэканау правазнаучых фа-
культэтау у ЗША у 1994 годзе. 

Працягваюць актыуна супра-
цоушчаць з ВНУ замежных KpaiH 
выкладчьоа, студэнты, асп1ранты 
[нжынернага факультэта. У вынь 
ку сумесных даследаванняу з за-
межным1 спецыял1стам1 мадэрнь 
заваны план спецы ял ьнасщ «Ап-
тычныя прыборы i cicT3MH», 
праводзщца распрацоука планау 
новых спецыяльнасцей. Даиэнт 
А. М. Арцюхов1ч, як i стажы-
руеода у Шрджынскгм yHieepcira-
це (ЗША) правёу два лабара-
торныя практыкумы са студэнта-
м1-амерыканцам1, надрукавау ад-
3iH артыкул i падрыхтавау да 
друку яшчэ 3, у 1994 г. пра-
дугледжваецца абарона дысерта-
цы1 на caicxaH не ступе Hi доктара 
фшасофп. 

На базе кафедры прыкладной 
оптыкi адбыуся II М1жнарсщны 
С1МП031уМ «Ф1з1чныя прыниыпы 
i метады аптычнай апрацоую 

1нфармацы1». 
Некальк1 выкладчыкау знахо-

дзиткя на навуковай сгажыроуцы 
за мяжой: ст. выкладчьк кафедры 
польскай мовы i культуры Т. Бя-
лоцкая — у Кракаве, асктэнт ка-
федры б1ялоги А. Вшчэусы — 
у БельгИ, асштэнт кафедры шжы-
нерна^тэхналаг1чнай падрыхтоу-
Ki Э. Сцефанов1ч — у Беластоку, 
прафесар С Струмита — у Бела-
стоку. 

Плённае супрацоун1цтва у га-
лше эканам!чнага навучання уста-
ноулена з М1жнародным кам1тэ-
там па малому б|знесу (ЗША) , 
Цэнтрам развщця прадпрымаль-
нщтва (ЗША) . Вучоньи з ЗША 
на працягу 1993 г. чытал1 курс 
лёкцый па маркетынгу, менедж-
менту i прадпрымальн1цтву на 
факультэце правазнауства, пра-
водзш1 дзелавыя гульт i практы-
кумы. Аказана метадычная дапа-
мрга вучэбным1 дапаможшкам1 
i камп 'ютарным1 праграмам1. 

Сумесна з ф1рмам1 з Польшчы 
ун1верспэт здзяйсняе падрыхтру-
ку сакратароу-рэферэнтау i мане-
кеншчыц, працягвае дзелавыя 
зносшы з Беластоцк1м спартыу-
ным клубам «Падлессе» на базе 
унверс1тэта. Праводзяцца м1жна-
родныя спаборнщтвы па вольнай 
барацьбе, тэтсу, баскетболу. 

— Так 1м чынам, м ы падвял! 
некаторыя вынЬс!. А як!я планы 
ун!верс!тэта ! вашага а д д з е л а на 
гэты г о д ! 

Плануецца выданне у Беларус] 
часотса «Сучасная замежная 
школа», а таксама дайджэста 
найболып цжавых артыкулау па 
удасканальванню за мяжой ву-
чэбна-выхаваучага працэса i ап-
тымоацы1 навуковых даследаван-
няу. Мы падключаемся да пад-
рыхтоук1 матэрыялау. Неабходна 
тэрмшова увесц1 у штатны раск-
лад пасады перакладчыкау. Пат-
рэбен больш патрабавальны па-
дыход пры тэсщраванн1 грама-
дзян Рэспубл1к1 Польшчы, вы-
пускник oj? беларускк школ i ль 
цэяу, нак1равамых на вучобу ва 
yHiBepciraT. 

Мэтазгодна каардынацыя на 
рэспублжанск1М узроун! выпуску 
вучэбна-метадычнай л1таратуры, 
неабходнай для падрыхтоуи за-
межных студэнтау. 

Праводз1цца работа па ства-
рэнню беларуска-амерыканскага 
Вышэйшага б1знес-каледжа, за-
снавальткам1 якога выступяць 
разам з ужвератэтам некаторыя 
вышэйшыя навучальныя установы 
З Ш А 

!нгэрв ю правяла 
Н А Т А Л И Я Б Е Д З Ь . 

• Давайце разбярэмся 

АБВ1НАВАЧВАЮЧЫ— 
АДХ1ЛЯЕМ? 

Чым выразней прарысоуваецца карц!на б арацьбы п р ы х ш ь т к а у 
I прац!ун1кау сацыялктычнага выбару у б ы л ы м С С С Р , т ы м вскрава 
выяулвецца, ш т о jf лису галоуных м1шэня^ у тых, хто « с у 1 р а ц ь » , — 
У . I . Леши. Нямала былых а л л у й ш ч а к а у ужо праяа!л! сябе на н!ве 
х л у с л Ь а г а ганьбавання вялЬсага — я к п р и з н а н а у свеце — рэвалю-
цыянера ! усяго т а г а што з !м звязана. Не тольк! справу 1ль1ча (не 
г а ю р а ч ы аб ! д э ж i тэоры!), апе ! ц е л а зб!раюцца «перазахаваць» на 
н е к н у ю ч ь м « з а в я ш ч а н н Ь «вял!кага памёршага». З р а з у м е л а I тое, 
што некаторыя л ю д з ! на першых парах д а в е р ы л к я той Ьм|>армацы!, 
якая б ы л а выл!та на 1ль1ча у « н е з а л е ж н ы м » д р у к у . А л е , думаецца, 
сггуацыя, якая склалася вакол яго прозвкича, у мно. !м а б у м о у л е н а 
аб 'ектыуным! п р ы ч ы н а м й 

Жыццёвы шлях некальк1х па-
каленняу савецк1х "людчей быу 
натхнёны вобразам правадыра 
пралетарыяту. Мы сталел1 разам 
з iM, праходзячы праз «леншсия 
урои», «лешнсмя пакоЬ, «ле-
шнск1я аудыторы1», «леншсшя су-
богата». 

Улады не шкадавал1 cLn i срод-
кау на узвядзенне помшкау i ме-
марыялау. Каменная ш бронзавая 
фй-ура 1ль1ча стала неадменным 
атрибутам гарадскога щ сельска-
га пейзажу ва ycix кутках былога 
СССР. 

Любая улада, якая усталё^ва-
лася у краше, тут жа уголас 
абвяшчала аб сваёй вернасщ 
лешнск1м запаветам. Кожны чар-
говы выг1н щ nepari6 «генераль-
най л1шЬ у момант падмацоувау-
ся i апраудвауся — чаго толыа не 
знойдзеш пры жаданн1 у шмат-
томным Поуным зборы сачы-
ненняу—адпаведнай леншскай 
цытатай. 

Пераб1ранне меры у прапа-
гандысцшх намаганнях привяло 
да вынжау, адваротных жадае-
мым, пачало выкл1каць пачуццё 
перанасычанасщ i нават адвароч-
вання. Як i заусёды У тамх вы-
падках, пачау спрацоуваць аб ек-
тыуны закон масавай пахалогп: 
тое, што узносйща да нябёс 
аф1цыйным вучэннем, зн^жаецца 
да грэшнай зямл! i здаекл1ва 
парадыруецца народным усведам-
леннем. Таму невыпадкова з 'яу-
ленне У процшагу дзяржаунаму 
славаслоую шматл1кк анекдотау, 
кашчунск1х i свягатацюх з пункту 
гледжання улад у недалёк iM 
мшулым. 

Бясспрэчна, дыскрэдытацыя 
сацыял1зма у вачах MHorix людзей 
з 'явшася выншам рэальнай, у 
тым лжу i злачыннай, практик i 
яго зцзяйснення. Лешн да гэтага 
прамога дачынення не меу. Але, 
як с!мвал сацыял1зма, ён па-
цярпеу бсльш за усё. 

Мне уяуляюцца м1тусл1вым1, 
вельм[ шюзорным1 с пробы пера-
крэслщь самую сацыялктычную 
1дэю. Не будзем спасылацца на 
Ленша, але нагадаем выказванне 
яго шдатнага апанента вядомага 
рускага фшосафа М. А. Бярдзяе-
ва. «... Рух да сацыял1зму — 
сацыял^зму, як1 разумееица у шы-
рок1м, не дактрынёрск1м сэнсе,— 
ёсць сусветная з 'ява». 

Hi для каго не сакрэт, што на 
прасторах СНД }дзе зараз бараць-
ба за Уладу. Тыя, каму з Леншым 
не па дарозе, добра разумеюць, 
што спадзявацца на яго нейтраль 
тэт не прыходзщца. Затое яны 
спадзяюцца, што безадказнага 
Ленша можна змяць, зганьбаваць, 
нейтрал1заваць. 

Канешне, многчм яшчэ трэба 
уважлша углядзеща у твары тых, 
хто iMKHeuua вымараць 1мя Лени-
на з ricTopbii крашы i чалавецтва, 
хто хоча вырасш за кошт прын1-
жэння Ленша. Параунаць ix 
з вобразам 1лыча. Зрабщь свой 
выбар. 

Не маючы Hi4ora агульнага 
з жанатсным вобразам, Лешн 
быу плоццю ад плоц1 народа, жыу 

клопатам1, спадзяванням] людзей. 
Аднойчы стаушы на шлях рэва-
люцыйнага служэння народу, ён 
нжолц ш пры ЯК1Х абстав1нах 
з гэтага шляху не звярнуУ. 
Разам з тым, гэта служэнне не 
было патаканнем масам, ix неда-
хопам i слабасцям, яюя дастал1ся 
iM у спадчыну ад былога ладу. 

Шырока вядома лен1нская 
бескампрам1сная прынцыповасць 
i патрабавальнасць як да авангар-
да рабочага класа, так i да 
працоуных мае. Тут пачатак 
леншскай нецяршмасщ да бю-
ракратызму, нацыянальнаму Hiri-
л!зму, падмене дэмакраты1 1уль-
нёй у яе. 

Дзейн1чаючы у складаных ric-
тарычных умовах, ва умовах 
бязл!таснай класавай барацьбы, 
грамадзянскай вайны, У. I. Ленш 
асаблгва паслядоуна выступау 
супраць тых, хто УстаУ на шлях 
барацьбы супраць Савецкай ула-
ды, спрабавау лкл4васцю, прыго-
жай фразай закалыхаць пралета-
рыят, адвесщ яго ад вырашэння 
важнейшых задач, раззбро1ць яго 
щэйна, растаптаць, зн1шчыць ф1-
3i4Ha Такой была лопка бараць-
бы, з аднаго боку, класа, як1 
стагоддзям] панавау над миьёна-
Mi бяспрауных рабоу, з другога — 
пралетарьшта i сялянства, зразу-
меушых сваю чалавечую годнасць 
i паустаушых супраць спрадвеч-
ных прыгнятальнжау. M i » тым, 
спекулюючы на дакументах часоу 
грамадзянскай вайны, наваяуле-
ныя «заступиki» народа хочуць 
абв1навацщь Лен1на у прына-
лежнасщ да стварэння рэпрэ-
ciy-най сктэмы, развязванню на-
сыля. Але кал} паглядзець пра-
удзе у вочы, то нельга не убачыць, 
што пускаемыя у ход шс1нуацы1 
не бсльш чым спроба усё скшуць 
з хворай галавы на здаровую. 
Вядома, што пануючыя колы 
У Pacii стагоддзям! куль:ывавал1 
насшле над народам. Ва умовах 
прыгоннщтва працвггал1 цялес-
ныя пакараннц нормай яны 6bLni 
i у царскай армц. Ui не «воле-
выяуленнем» працоуных патрэбна 
л1чыць «крывавую нядзелю» 
1905 года, лшеньею расстрэл 
у Петраградзе у 1917 годзе, 
1ншыя сведю насшля? 

Што б сёння ш Kaeani аб 
«аксам1тавьи» i «пяшчотных» рэ-
валюцыях, як бы захоплена Hi 
крычал1 аб жншеньскЫ, а тым 
бсльш кастрычнцюх барыкадах 
у Маскве, рэвалюцы! i перавароты 
был! i застануцца жорстк}м1 
i бязлггаснымь Змена гаспадарча-
га укладу, прыход да Улады 
новага класа — заусёды бып\ на-
цыянальнай, кал! не сусветна-
пстарычнай трагедыяй. Яна тым 
больш страшэнная, кал} пры-
ходз1ць да улады клас, клан ш 
слой людзей, сэнс улады ямх 
у аграбленн1 большасщ народа. 
Бязлггаснасць тут двухбаковая. 
Прыходзячыя да улады будуць 
icui да канца, абараняючы сваё 
права на аграбленне. Жабрацкая 
большасць будзе змагацца да 
канца за свой кавалак хлеба, 
сацыяльную абароненасць i эле-
мент арныя правы. 

(Працяг на 4-й стар.). 



Абвшавачваючы 
а д х т я е м ? 

(Заканчэнне. 
Пачатак на 3-й стар.). 

Прыгадваюцца словы вядома-
га фшосафа A. Зшоуева, як1 жыве 
цяпер у Ф Р Г : «Зараз у Pacii 
У паша не тыя, хто аплёувае }?сё 
савецкае, уключаючы увесь са-
вецк1 (камунктычны) сацыяльны 
лад i савецкую псторыю. Цяпер 
гэта не толыи не караецца, але 
нават заахвочваецца i стыму-
люецца зверху. Я да такога роду 
лкщзей адношуся з пагардай». 

Адкажам адразу: Ленш н[яка-
га «завяшчання» аб свагм ж ад ami 
быць пахаваным на Волкавым 
кладбипчы не pa6iy. Трагйсаме-
дыя, але HixTo, у тым лису доктар 
права А. Сабчак, не пЗказау, не 
зачытау, не апублжавау такое 
«завяшчанне». Фальшыуку аб «за-
вяшчанн!» склау публщыст Ю. 
KapaxiH у 1989 годзе. Прапана-
ваушы тады захаваць Лешна 
побач з Maui, ён чамусыц не 
зауважыу, што Ленш пахаваны 
побач з жонкай i сястрой. IJi 
маральна ix разлучаць? 

Загадчык секцьн дакументау 
Лешна Цэнтральнага дзяржау на-
га apxiea У. вЦяпанау «назвау 
сцвярджэнне Караю на аб «за-
вяшчанш» фартаз1яй, пляменнща 
Лешна В. Ульянава — «вуткай». 
I тым не м!нш... 

У любой цывшзаванай дзяр-
жаве месца апошняга пакою 
памёршага выб1раюць не публь 
цысты i не дэпутаты парламента, 
а сваяю ui з ix згоды. У сярэдз1не 
20-х гадоу савецтая KipayHiKi 
задумал1 перанесш acraHxi Карла 
Маркса У Маскву ( з Ашлп ) . 
Прадстаушю выехал1 у Лондан 
для перагаворау. Але супраць 
перазахавання выказалкя патом-
Ki i юрыдычныя нашчадк1 Маркса. 
Ix слова было рашаючым. Так 
прынята у прававой дзяржаве. 

Канешне, тыя, хто дамагаецца 
перазахавання, у тым лису i сам 
Ельцин Б. М. (якому належыць 
такая фраза: «Нельга стануць 
з лвсу тое, што ён (Ленш У. I.— 
У. Я . )—гэта буйная фцура. 
Гешй. 3 1м патрэбна разабрацца, 
але я супраць таго, каб выноещь 
яго з Маузалея». (гл. «Дом 
кшо», № 3, 1990) у сё вьадатна 
разуме юць i ведаюць. Прьосры-
ваючыся шжывым1 клопатам1 аб 
Лешне, яны хочуць перакрэслщь 
значэнне Лента у Кастрычнщкай 
рэвалюцьп. 

Не eiHa Лешна, што яго щэ! 
был1 падвергнуты глыбокаму ска-
жэнню. Пстарычна абсурдна i па-
чалавечы непрыстойна пытацца 
з Лешна за Калыму i нашы 
сённяшшя недахопы (пры 3a6i-
тай, кольта мажл1ва, «Матроскай 
щшыш» i турмам1 з палггычным1 

вязнямО, заганы, таксама, як 
антыгктарычна i амаральна шу-
каць крынщы i апрауданне улас-
нага амарал!зму у дзеяннях прод-
кау часоу рэвалюцьи i грамадзян-
скай вайны. Американцы не 
абвшавачваюць у ceaix праблемах 
Вашингтона, а французы Ро-
бесп 'ера. Нам ёсць каго хаваць 
i перазахоуваць у залежнасщ ад 
рэлгШных i нацыянальных звы-
чаяу наша га народу, бо У Ле -
ншградскай i Ноугарадскай аб-
ласцях 50 гадоу (як, дарэчы, 
i у шшых месцах С Н Д ) 
ляжаць тысячи незахаваных сал-
датау-абаронцау горада-героя Ле-
ншграда. Але цяпер уладам не да 
гэтага... 

Як бачыце, тое, што робщца 
сёння вакол Лешна, вакол Каст-
рычшцкай рэвалюцыь вакол Мау-
залея, увогуле можна растлума-
чыць. Мы таксама павшны пера-
хварэць сваёй гкторыяй. Не треба 
толыи спяшацца, каб не стаць 
пасмешышчам для нашчадкау, 
каб не сказал! аб нас тое, што 
казал1 аб Бурбонах: «Яны шчога 
не зразумел! i шчаму не навучыль 
ся». 

Адстойваючы Лешна, гюта-
рычнасць яго поглядау, нельга 
упадаць у шшую крайнасць, кал1 
пачынаюцца спробы паказаць 
Лешна непагрэшным, а яго наву-
ковую спадчыну як нешта недаты-
кальнае для Удумл1вага асэнса-
вання. У гэтай паслузе няма 
неабходнасщ. Ён быУ сумня-
ваючымся-i шукаючым, дапытль 
вым i памыляючымся. Для яго 
был1 характэрны рамантычная 
захопленасць i расчараванш. Але 
без прэтэнзп на непагрэшнасць, 
амбщьи ui беспамылковасць ceaix 
планау, надзей. 

Жыццё, практика нашага 
стварэння будуць i далей вы-
свечваць нам дыялектычныя супя-
рэчнасщ, недаацэню, дагматыч-
ныя уяуленш аб Ленше. Але не 
яны будуць вызначаць шматбако-
вую асобу Уладзшфа 1лыча як 
палйтыка, мыслщеля, рэвалюцыя-
нера. Апошняе слова будзе не за 
фальиф1катарам1 яго спадчыны, 
а за працоуным1, для яшх ён бы^ 
заусёды бл1зк1 i Aapari, як правда. 
Бо зн1шчаюць noMHixi тыя, каму 
не падабаецца асноунае, што 
у Ленше было — яго рэвалюцый-
насць. Правы тыя, хто л1чыць, 
што, пакуль 1снуюць абяздоле-
ныя, прыгнечаныя, да той пары 
будуць ставщь помнш Лешну. 
Гэта дыялектыка псторыь 

I шкуды мы ад яе не дзенемея. 
У. ЯГОРЫЧАУ, 

кацдыдат гктарычных навук. 

Навшы спорту 
У Мшску адбылде 

дзёжныя гулып Рэспубл 
русь па дзюдо. 
СХУ1 

с if мала-
бл па Бела-

аспяхова вы-
стушл1 на ix студенты факультэта 
ф1з1чнага выхавання Юрый Лы-
сенка (1 курс), як1 узняуся на 
" л ш э й р — - " " 

першынства факультэта па спар-
тыунай гшнартыцы. 

— а т б о р 1 I 
был' 

вышэицщр ступень п „едэсталу ; 
Ярасдау"Бандарэнка (2курс) ,як1 
заняу 3 месца^ f 

13 ?тудзеня у зале факу. 
га ф!звыхавання праводзшг 

пег 
ты$ 

У шматЪор 1 еярод юна-
коу месцы был1 размеркаваны 
наступным чынам. 1 месца — 
Сяргей 1ванчук, 2 месца — Аляк-
« н д р Краучук, 3 месца — Сяргей 

15 Ся^од дзяучат вызначыла-
ся выдатным выступлежем На-

ль-
ася 

'VL 
месца S Анжэл^ 

Алены Сазонаваи. 

Студэнцкая педпрактыка 
(Працяг. Пачатак на 1 -й стар.). 

Педагапчная практыка адбы-
валася напярэдадш свята К ал яд, 
I амаль у кожнай школе студэнты 
иадрыхтавал1 шсцэнфоук1, прадо-
ni гутарк!, дзе расказал1 аб 
традыцыях гэтага свята, рыхтаваш 
э - вучням1 газеты-раскладанта, 
паштоута з в1ншаванням1. 

Ц1кавы paHkuHiK адбыуся у 
школе-г1мназн, на як1 6buii запро-
шаны бацьта, а арган [завал i яго 
дзве Наташы — Чыкшдз4на i 
Мантур. 

Сустрэлкя студэнты пад час 
практьаи i з пэуным1 цяжкасцямь 
Некаторыя Tpanini J пачатковыя 
класы, дзе яшчэ вывучаюцца 
лгеары. Ул^чваючы гэтую прабле-
му, на трэщм курсе па методыцы 
выкладання польскай мовы сту-
дэнтам давалкя некаторыя звест-
Ki з выкладання методьпо у па-
чатковых класах. Безумоуна, што 
гэтага было недастаткова. Дзя-
куючы дапамозе' настаунйсау, ix 
слушным метадычным парадам, 
студэнты справЫюя з гэтым 
заданием. 

Прыемна было пачуць ад 
настаунйсау, адмЬйстрацы1 школ 
цёплыя, доорыя словы аб нашых 
будучых выпускшках. 

А як сардэчна студэнты раз-
ттвал1ся з вучнямс падрыхтавал1 
невял1юя падарунта — кн1жкц па-
абяцал1 не забываць ceaix першых 
выхаванцау. 

I вось здадзены справаздачы 
з практыи, падсумаванне усёй 
працы — выншовая канферэн-
цыя. Адкрыла яе прыв1тальным 
словам загадчыца кафедры поль-
скай фишюгИ доктар фшала-
г1чных навук С. П. Муспенка. 

3 добрым} словам! у адрас 
студэнтау-практыкантау звярта-
ецца дацэнг кафедры пахалоп! 
1УН С. В. Белахвостава. 

А затым разгарэлася дыскуая. 
Кожны хацеу вьосазацца, падзя-
лщца CBaiMi уражанням!, раска-
зачь аб ceaix праблемах. Ix 
непако1ць i тое, што няма у шко-
лах яшчэ стабшьных прафам па 
польскай мове i лггаратуры, i усё 
яшчэ не хапае падручшкау, не 
3yciM уцала яны складзены. Тур-
оуе 1 тое, што няма добра 
аосталяваных каб1нетау. 

Сгудэнтам хочацца, каб у ка-
6iHeue была карта Польшчы, 
партрэты пкьменнжау, падручшк! 
i метадычныя дапаможншц i хо-
чацца быць добрым! настаyHiKaMi. 
Што ж, у добры час! 

Д . ВЯИСКОВ 14, 
с т а р и м в ь к л а д ч ы к , KipayHix 

педагаг1чнай практык) польска-
беларускага I польска-рускага 
аддз^ленняу. • • • 

Вось ужо каторы раз студэнты 
5 курса фьлфака правярал! сябе 
у якасщ настаунйсау мовы i лЬа-
ратуры J школах горада. Для 
польскага аддзялення, можна 
сказаць, усё было упершыню, бо 
большасць з нас у першы раз 
паказвал1 свае здольнасц1 у наву-
чанн1 дзяцей польскай мове i л1та-
ратуры. Менав1та таму гэтая 
практыка стала для нас еапрауд-
най падзеяй. 

Мне i яшчэ некальк1м сту-
дэнтам (Сшкелю 1вану, Гой 
1рыне, Кошчыц Тамары) выпала 
працаваць у школе вёсю Ласосна. 
Польская мова i Л1 тар ату pa тем 
ужо некалыа год вьасладаецца як 
прадмет амаль ва ycix паралелях, 
а вучн1 старэйшых класау пашы-
раюць свае веды $ авалодванш 
мовай на занягках факультативу. 

У школе ёсщ> уласны кабшет 
польскай мовы i л1таратуры, вучш 
забяспечаны неабходным! пад-
ручнисам1, маецца нават уласная 
01бл1ятэка польскЬс KHir. 

Шчнра прызнаюся, што аса-
бкта у мяне, як, напэуна, i у iH-
шых, кожная чарговая сустрэча 
са сваёй школай выклжае хваля-
ванне. I пераадолець гэтае адчу-
ванне, знайсщ упэуненасць у сабе 
звычайна дапамагаюць прадстау-
н Ы школьнага педагаг1чнага ка-

лективу, членам1 якога, дарэчы, 
мы таксама етанов1мся на каротта 
час. Так адбылося i на гэты раз, 
таму што самыя прием ныя ура-
жанн1 пакшула супрацоунщтва 
з настаунЬсам1 польскай мови 
i лгеаратури, нашим! метадыста-
Mi — Гецман Вольгай М1калаеу-
най i Дзем 'янов1ч Гал]най Ioci-
фаунай. 3 першай хвипны мы 
адчул1 давер з ix боку, аднос1ны 

ga сябе як да калег. У нас нават 
ыла магчымасць праводзщь уро-

Ki не тольк1 у адным выбраним 
класе, але i у класах шшых 
паралеляу. 

Прызнаюся, што, з аднаго 
боку, часам нам перашкаджала 
адсутнасць вопыту, а з другога — 
менавЬа малады зад of), знаходл!-
васць нашых студэнтау дапамага-
Л1 знайсщ выхад са складанай 
ciTyauui. A f вын1ку — удзячныя 
вочы дзяцей, насцярожаныя пы-
танн1 аб тым, ui прыйдуць мала-
дыя настаунж1 яшчэ, ui не 
забудуць аб ix школе. 

Усё гэта, можна сказаць, 
у адносшах да студэнтак, разам 
з ятам1 працавала. Гэта Кошчнц 
Тамара i Гой 1рына. Можа, не усё 
У ix дасканала i адразу атрымл1ва-
лася, аднак адказнасць, стара н-
ная падрыхтоука да урокау, а са-
мае галоунае — уменне хутка 
знайсц! падыход да дзяцей, уста-
ляваць з iMi цёплыя адносшы 
дапамагл1 iM даощца поспеху. 

Без перабольшвання можна 
сказаць аб тым, што такога тылу 
пракгык! маюць тспыи станоучыя 
i карысныя 6axi. Яны дазваляюць 
нам больш пашыраць свае уяулен-
Hi аб педагаг1чнай прафес11, яшчэ 
раз задумацца над тым, ui шлях 
настаФнжа — гэта сапрауды тое, 
што нам адпавядае. I мець 
чарговую магчымасць па-новаму 
адкрыць для сябе свет дзщяц1 

IHA ЖЫДКО, 
студэнтка S курса польска-бела-
рускага аддзялешя. 

У гэтым акадэм1чным годзе 
студэнты-палансты 5 курса пра-
ходзш! педагаг)чную практыку 
у школах г. Гродна i Гродзенскай 
воблааи. Спектр працы быу 
да вол i mupoxi, бо у поле нашай 
дзейнасш пападал! вучш 2-8 кла-
сау. Зразу мела, цгго был1 свае 
плюсы i м1нуеы, былi цяжкасчи 
i асабктыя адкрыццц аб як1х 
я раскажу, зыходзячы з асаб1стых 
уражанняу. 

Мне давялося працаваць з вуч-
ням1 СШ № 10 г. Гродна. Пасля 
наведвання першай лекцьи поль-
скай мовы я быу узрушаны. Дзещ 
вывучал! польскую мову i л1тара-
туру ужо трэщ год. Культура 
м о м , сттакс!чныя канструкцьп 
i лекс1чныя формы, ятам1 ка-
рысталюя вучш, што набыгы праз 
ix моуны узровень, досыць высо-
К1я. Таму 1 лягчэй было працаваць 
з гэтым класам. А яшчэ дапамага-
ла i тое, што вучш caMi быт 
зацжаулены у наведан Hi Maix 
заняткау. Вщавочна, яны адчул1 
нейкую с!лу Maix ведау, i таму 
поунасцю даверылюя мне. 

Вельм1 дапамагл1 мне своеча-
совыя i каштоуныя парады на-
стаунщы польскай мовы гэтай 
школы Вяславы 1ос1фауны Варо-
шк. Хочацца падзякаваць гэтаму 
чалавеку за тое, што аднсхплася 
да мяне i Maix сяброу з павагай. 
А таксама дала магчымасць 
здзейсн1ць тыя планы заняткау 
i тэматычныя распрацоум, як^я 
меу кожны з нас. 

За пяць тыдняу практык) 
склалкя добрыя аднос1ны з вуч-
ням1 Я i мае вучш адчувал1 
сапраудную асалоду ад той пра-
цы, якую мы разам pa6uii. Таму 
i pa става цца было вельм1 цяжка. 

Але не усё было так добра, 
был\ i свае цяжкасщ. Па-першае, 
мне было цяжка^улщца у вучэбны 
працэс, бо настаушца сама праца-

вала з вучням1 па таму плану, яю 
распрацавала сама. Па-другое, 
тыя падручнпец я к Ы карыстаюц-
ца дзещ, не найлепшыя, бо га-
лоуная частка матэрыялу даты-
чыцца не польскай мовы, а оела-
рускай. 

Мне хацелася б ад свайго iMH 
i н я студэнтау псльска-рускага 
аддзялення запэунщь cyiroauoyHi-
кау кафедры польскай ()1лалоп1 
на чале з доктарам < >шалоп1 
прафесарам Святланай Пшшау-
най MycieHKa, шго мы выканаем 
i давядзем да канца тую справу, 
за якую узялкя f ee разам, 
i адначасова хачу падзякаваць за 
ix намаганш, вытрымку i веру 
у нас. 

АНДРЭЙ КЛ1МОВ1Ч, 
студэнт 5 курса руска-польскага 
аддзялення. ^ ^ ^ 

Практыка з 'яуляецца адным 
з асноуных i найбольш важных 
элемента^ у прафесшнай падрых-
тоуцы студэнтау, пакольк1 ^вы-
гадна злучае тэарэтычныя А л ы 
i практьинае уменне. npa i^ma 
у школе дала нам магчим?!щь 
больш дакладна пазнаёмщца з 
працай настауноса i вызначыць 
свае адносшы да яе. Мы вучымся 
метадычна папрауна планаваць 
уроы, ул1чваючы педагапчны i 
пскалаг1чны аспекты i спецыфжу 
самога предмета навучання. 
У 1948 годзе у Гродне бьиа 
зачынена польская школа, амаль 
на працягу сарака гадоу польская 
мова вывучалася толыи дыдак-
тычна. . У канцы 80-х гадоу 
Ытуацыя значна змяншася у леп-
шы бок. У нашым ушвереггэце 
была створана кафедра фыалопц 
было адчынена польскае аддзя-
ленне, BbmycKHiKaMi якога мы 
станем 3yciM у недалёкай будучы-
Hi. Пачалося вьшучэнне польскай 
мовы у школах Гродзеншчыны. 

Я 1 мае аднакурснк1 Св— 
Крывец, Алена Бронская, -

журен 
DpOHvnU/Ij -л 

Занеуская, Андрэй Kj i i i 
Юрый Гуменюк на працягу" 
тыдняу працавал1 у 
№ 10 г. Гродна. Нашым1 Mef-
адыстам! был] вопытныя i вельмi 
чулыя настаунщы Вяслава loci-
фауна Варонж i Л\л1Я М1хайлауна 
Крацюк. 

Занятк1 па польскай мове 
i летаратуры мн праводзЫ у сё-
мых i восьмых класах. Вучш 
добра валодаюць польскай мовай, 
маюць нядрэнны запас слоу, 
давсш1 бегла чьггаюць. А больш за 
усё прыемна адзначыць цжавасць 
вучняу да польскай мовы, ix 
актыунасць на уроку. Удалося 
нам наладзщь з iMi кантакт. На 
маю думку, сапраудным поспехам 
было тое, шго вучн1 успрынял1 
нас, бар 'ер, яю аддзяляе на-
CTayHiKa i вучня, а у нашым 
выпадку — студэнта, быу внесе-
ны. Гэта значна спрасцша нашу 
працу, дало нам задавальненне, 
магчымасць поунасцю рэал1заваць 
запланаваны дыдактьины матэ-
рыял. Мы Ыкнулкя, каб нашы 
ypoici был1 змястоуным1, ц1кавым^ 
эмациянальнымь 3 гэтай мэтаи 
на занятках з вучням1 выка-
рыстоувал1 розныя загадкц рэбу-
сы, конкурсы, прапанавал1 циса-
выя тэксты, заданн1. Прадугледж-
ваючы магчымыя памылта вучняу 
у нымауленн i слоу, ул1чваючы 
памылю, звязаныя з праблемай 
1нтэрферэнцы1 i трансфармацыц 
мы адпаведным чинам падб1рал! 
нрактыкаванн! з фанетыи, лекс1-
калеги i праватсу. 

Запомшлкя вучням i выха-
ваучыя гадз1ны, як1я праводзш!СЯ 
У коле каляднай тэматьос1. Тут мы 
выкарьктоувал1 самыя розния 
дыдактичния cpowci: вершы, ка-
лядния necHi, святочния jcapTKi, 
ёлачта, зорачкь Вучш веяьм1 
хацел1 даведацца пра старыя 
польск1я звыча1 i традыцы1 свят-
кавання калад. 

У нас засталкя найлепшыя 
уражанн1 ад гэтай практыкi. 

ВОЛЬГА КУРЛОВ1Ч, 
студэнтка 5 курса польска-бела-
р у ска га аддзялення 
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