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Выдаецца
з студзеня 2007 г.
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красавіка 2007 года, негледзячы на не
па-веснавому халоднае і даждлівае надвор’е, у “чкалаўскім” офісу пачалі збірацца людзі. Прыехалі яны з усіх куткоў Магілёўшчыны, і было бачна, што настрой у іх
святочны. І, відаць, не таму, што як раз у той
дзень была 137-я гадавіна нараджэння былога правадыра. А таму, што паклікала талака,
каб ўмацаваць падмурак іх агульнага дома абласной арганізацыі Партыі БНФ.
Магілёўская абласная арганізацыя грамадскага аб’яднання БНФ “Адраджэнне” паўстала ў
1993 г. Яна склалася з раённых і гарадскіх суполак, а тыя, у сваю чаргу, утвараліся з суполак мясцовых. Кіравалі арганізацыяй спачатку Уладзі-

плюхаючы па гразкай дарозе, разбітай будаўнікамі і непагаддзю, шпарка бегаў да Палаца
піянераў, каб сустрэць прыязджаючых. А тут
яшчэ з Мінску прыбыла ўсё кіраўніцтва партыі на чале з Вінцуком Вячоркай!..

Ушаноўванне юбіляра.

Але ўсё, як кажуць, “устаканілася”, і сход
пачаўся. Красамоўны Вінцук Вячорка павіншаваў Рыгора Кастусёва з 50-гадовым юбілеем, які меў адбыцца 17 красавіка, і, адзначыўшы кастусёўскую значнасць для партыі,
уручыў юбіляру афорт Зміцера Шапавалава
“Мара”. Кастусёў падзякваў усім за тое, што
прыехалі, і зноў даў слова Вячорку.
Лідэр партыі адзначыў, што ў народзе растуць сімпатыі да еўрапеўскага выбару, чаго
Прэзідыум сходу:
Віталь Макаранка, Аляксей Янукевіч,
Вінцук Вячорка, Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч.

мір Голуб, потым Анатоль Фёдараў. А з лютага
2002 г. на чале яе стаў Рыгор Кастусёў.
З цягам часу, не без дапамогі мясцовых уладаў, раённыя і гарадскія арганізацыі былі паступова скасаваны. А гэта з’явілася падставай для
скасавання абласной арганізацыі. Прыйшлося
ўносіць змены ў Статут партыі. І сёння, каб утварыць абласную суполку, дастаткова сабраць з раёнаў 50 сябраў Партыі БНФ, і рашэнні такога
сходу будуць правамоцнымі.
Менавіта такая фармальнасць і з’явілася
Слова Вінцука Вячоркі.
тым воклічам, які і сабраў пад бел-чырвонабелым сцягам 60 дэлегатаў і 17 гасцей сходу. няма ў Расіі. Партыя БНФ распрацавала ноНегледзячы на тое, што ўсё было ладна вую стратэгію дзеянняў на бліжэйшыя два гападрыхтавана, Рыгор Кастусёў хваляваўся: ды. У партыю масава ідзе моладзь. Грамадста ці нармалёва даедуць да месца? Ці не будуць ва паступова паварочваецца ў наш бок.
Выступ В.Вячоркі даў патрэбны накірунак.
блукаць у пошуках офіса? Ці хопіць кавы і
каўбасы на бутэрброды?.. І некалькі разоў, І вось ужо ляціць з трыбуны палымянае сло-
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ва паэта - франтавіка з Слаўгарада
Фелікса Шкірманкова. Яго эмацыянальна падтрымаў Мікалай Юркоў
з Дрыбіна. Намеснік В.Вячоркі Аляксей Янукевіч разважліва распавёў
пра ўмацаванне партыі. Дэпутат
Магілёўскага гарадскога Савета дэпутатаў (дарэчы, адзіны на Беларусі
дэмакратычны дэпутат такога высокага ўзроўню) Аляксандр Агееў адзначыў, што магілёўскія ўлады самыя “прасунутыя”, бо разумеюць:
без здаровай апазіцыі нельга рабіць
справу ў Савеце. Журналіст з Горак
Эдуард Брокараў узнёсла параіў кіраўнікам партыі БНФ хутчэй вызваляцца ад “сіндрому кальцавой дарогі” і як мага хутчэй рухацца ў бок
беларускіх регіёнаў. Гэту думку падтрымаў намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч, які нагадаў пра тое, што пасля вайны
Мінск меў 40.000 насельніцтва,

Зміцер САЛАЎЁЎ - як заўсёды сур’ёзны і засяроджаны.

Мікалай ЮРКОЎ:
“Мы не можам жыць
на падачках!”

Алесь МІХАЛЕВІЧ: “Дайсці
да кожнага райцэнтра!”

Фелікс ШКІРМАНКОЎ:
палымянае слова паэта.

і менавіты выхадцы з беларускіх регіёнаў далі тыя амаль два
мільёны сёняшніх мінчукоў. І
трэба наладжваць сувязі -- ад
сталіцы да рэгіёнаў і наадварот.
За маладым Міхалевічам слова
папрасіў малады магілёвец Яўген Сувораў, які, трохі здзівіўшы прысутных сваім белым капішонам, сказаў, што свядомая
моладзь зробіць усё дзеля будучыні нашай шматпакутнай Айчыны. Як заўсёды, горача выступіў лідэр аб’яднаных дэмакратычных сіл Магілёва Аляксандр
Сілкоў, які выказаў нараканне

Яўген СУВОРАЎ:
“За намі, маладымі. будучыня!”

Аляксандр СІЛКОЎ:
прамова, як малітва.
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Прозвішча падпісчыка

Складаныя пытанні рэгістрацыі дэлегатаў і гасцей
ляглі на плечы Алы Яцковай, Нэлі Гаўрыленкавай
і Валянціны Шчэтнікавай.

ў адрас тых сябраў кааліцыі, якія не жадаюць
супольна і самааддана працаваць у патрэбным накірунку: “Чым больш працуем, тым
больш адпадаюць!”
Выступы скончыліся. Мандатная камісія
зрабіла справаздачу аб колькасці дэлегатаў
сходу:
Асіповічы - 3
Бабруйск - 3
Бялынічы - 1
Горкі - 8
Дрыбін - 2
Касцюковічы - 2
Крычаў - 1
Магілёў - 29
Магілёўскі раён - 2
Мсціслаў - 1
Слаўгарад - 2
Чэрыкаў - 1
Шклоў - 5
Паўнамоцтвы дэлегатаў былі прызнаныя. І
надышлі самыя хвалюючыя хвіліны: аднагалосна было прынята рашэнне аб стварэнні
Магілёўскай абласной арганізацыі Партыі
БНФ. Была абрана Рада абласной арганізацыі
ў складзе: Рыгор Кастусёў, Віталь Макаранка,
Барыс Вырвіч, Юрый Радзімоўскі і Эдуард
Брокараў. Таксама была абрана рэвізійная камісія ў складзе Валянціны Шчэтнікавай, Галіны Кастусёвай і Алы Яцковай, але тут аднагалосся не атрымалася: Аляксандр Агееў устрымаўся (“Каб дэмакратыя была!”), а Эдуард

Сяброўскі тандэм:
дэпутат Брылеўскага сельсавета Ала Яцкова
і дэпутат Магілёўскага гарсавета
Аляксандр Агееў.

Брокараў выказаўся супраць (“І дома жанчыны кантралююць, і тут будуць кіраваць!”).
У “Розным” слова папрасіла Тамара Маскалёва, якая раскрытыкавала маючае адбыцца рашэнне аб скасаванні чарнобыльскіх ільготаў. А лідар грамадскага жаночага аб’яднання “Пралеска” Надзея Салаўёва пазнаёміла прысутных з мэтамі гэтай суполкі і абвесціла, што ў руках менавіта жанчын будучыня
нашай краіны.
Вядомы беларускі палітолаг Андрэй Ляховіч
пазнаёміў прысутных са сваім бачаннем далейшых шляхоў палітычнага і эканамічнага
развіцця Беларусі...
Сход адбыўся, сказаў сваё слова. І падмацаваў падмурак нашага агульнага партыйнага
будынка гучным магілёўскім: “Былі. Ёсць.
Будзем.” Красавіцкі веснавы выток скіраваўся ў будучыню.
Жыве Беларусь!

Мікола ЯЦКОЎ.

зіўная рэч адбылася ў Магілёве веснавой парой напярэдадні Дня Волі 25 сакавіка: у с е
гарадскія масты былі пафарбаваны ў аранжавы колер - вядомы ўсяму свету колер украінскага Майдана. Відаць, гэта выпадковасць. Але
знакаміты магілёўскі дэвіз “Зломіш, але не сагнеш” дае падставы думаць, што гарадскія ўлады ўсё вельмі добра разумеюць.
М. Я.
Інфармацыйна-грамадскі бюлетэнь
для жыхароў Брылеўскага рэгіёна
і наваколля.
Распаўсюджваецца бясплатна.
Наклад 50 асобнікаў.
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