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«Наша Ніва» з’яўляецца 
ў кіёсках у Мінску ў сераду 
ад абеду, у рэгіёнах — у чацвер. 
На газету можна і падпісацца — 
глядзі старонку 2.

Стыпендыяльная праграма Міністэрства культуры 
і нацыянальнай спадчыны Рэспублікі Польшча «Gaude Polonia»

Нацыянальны цэнтр культуры аб’яўляе конкурс на атрыманне стыпендыі 
на шасцімесячны курс навучання ў Польшчы ў рамках стыпендыяльнай 
праграмы Міністэрства культуры і нацыянальнай спадчыны Рэспублікі Польшча 
«Gaude Polonia». Праграма «Gaude Polonia» прызначаецца для маладых 
дзеячаў культуры і перакладчыкаў з краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.

Курс навучання ў Польшчы пачнецца 1 лютага і будзе доўжыцца да 31 ліпеня 
2011. Набор удзельнікаў ажыццяўляецца на конкурснай аснове. Кандыдаты 
павінныя валодаць польскай мовай на базавым узроўні.

Заяўкі прымаюцца да 15 кастрычніка 2010.

Падрабязную інфармацыю аб праграме і бланкі анкет можна атрымаць 
на інтэрнэт-старонцы www.nck.pl/kategoria/234/gaude-polonia/pr/true,  
а таксама ў польскіх дыпламатычных прадстаўніцтвах у Мінску 
і ў Нацыянальным цэнтры культуры ў Варшаве (тэл. +48 22 210 01 21).

мабільнікі 
на дзве сімкі 
за $100 — браць 
ці не?

Старонка 15

Хросны бацька 
капітуляваў

На 15-ы дзень пасля ультыматуму Мядзведзева Беларусь 
ратыфікавала Мытны кодэкс. Мінск не дабіўся ніводнай саступкі. 

Нізкія мыты на ўвоз аўтамабіляў захаваюцца толькі на год.

мытная пастка
Мэта «саюза траіх» — 
падпарадкаванне беларускай 
эканомікі Расіі. Піша Віталь 
Сіліцкі. Старонка 7.

мытны саюз 
— найвялікшы 
геапалітычны правал 
апошніх гадоў
Каментуе Павал Севярынец. 
Старонка 7.

Да Бога 
праз міліцэйскія 
кардоны
Будслаўскі фэст — 2010: 
абсурдныя ператрусы на 
турнікетах. Старонка 11.

Героі эпохі Грунвальда
Гісторыя Беларусі. Старонка 10.

Гісторыя з прыняццем 
дакументаў Мытнага саюза нагадва-
ла шпіёнскі фільм. 29 чэрвеня пала-
та прадстаўнікоў сабралася на сваё 
апошняе паседжанне летняй сесіі. 
У парадку дня не было пытання аб 
ратыфікацыі Мытнага саюза.

Журналісты бачылі, як дэпута-
ты выходзілі з Авальнай залы. Бы-
ло абвешчана, што сесія скончаная. 
Насцярожыў толькі факт, што не 
быў выкананы абавязковы ў такіх 
выпадках дзяржаўны гімн.

Потым высветлілася, што пасля 
абеду дэпутаты абедзвюх палат та-
емна ратыфікавалі ўсе пагадненні. 
Прычым на наступны дзень ніводзін 
з дэпутатаў не прызнаваўся ў гэтым. 
А вядома пра ратыфікацыю стала 
толькі з расійскіх СМІ.

Ад каго хаваліся абраннікі на-
родныя? Ад самога народа, які не-
задаволены павышэннем мытаў на 
аўтамабілі, ці ад Расіі?

На Дзень рэспублікі Лукашэнка 
ўзвінчана паведаміў: «Што даты-
чыць Мытнага саюза, то вельмі шка-
да, што прэзідэнт саюзнай дзяржавы 
не ведае, што адбываецца ў Мытным 
саюзе. Павінен вам сказаць, што мы 
ні на ёту не зрабілі кроку назад, ні 
на міліметр не адстаем у Мытным 
саюзе ні ад Расіі, ні ад Казахстана. 
Мы на сённяшні дзень ратыфікавалі 
ўсе дамовы і пагадненні, якія даты-
чаць Мытнага саюза. Але яны гэтага 
не ведаюць. Гарантыю вам даю, што 
не ведаюць». 

нТВ прынізіла Лукашэнку
Напярэдадні саміту 

кіраўнікоў Беларусі, Расіі 
і Казахстана ў Астане 

расійскі тэлеканал НТВ 
паказаў «Хроснага бацьку» 

— фільм пра асабістае 
жыццё кіраўніка Беларусі 

і знікненні людзей.

Кіно выйшла ў рамках перадачы 
«Чыстасардэчнае прызнанне».

З самага пачатку тэлевізійнікі 
падкрэслілі,з якімі цяжкасцямі і ры-
зыкай давялося сутыкнуцца пры 
падрыхтоўцы фільма. Выйсці ён 
мусіў яшчэ год таму, але спецслужбы 
Беларусі канфіскавалі касеты, а саміх 
журналістаў дэпартавалі з краіны. 
Тым не менш, знайшліся людзі, якія 
змаглі знайсці стужку ў сейфах КДБ і 

вярнуць назад НТВшнікам. Такая ле-
генда прагучала на пачатку фільма.

Стужка пачынаецца архіўнымі 
здымкамі 1996, калі адбывалася прэ-
зентацыя «Габелена стагоддзя» Аляк-
сандра Кішчанкі. Мастак адлюстраваў 
на габелене найбольш знакавыя 
постаці ХХ стагоддзя, сярод якіх быў 
і Лукашэнка.

Малады кіраўнік дзяржавы на гэ-
та тады сказаў на трасянцы: «Вот ана 

жызнь. Вот ано іскуства ісціннае». З 
першых кадраў аўтары падводзяць да 
думкі, што Лукашэнка — самазакаха-
ны, неразумны, ілжывы і беспрынцы-
повы чалавек.

Упершыню на расійскім ТВ прагу-
чала інфармацыя пра асабістае жыц-
цё кіраўніка дзяржавы.

22-гадовы 
беларус 
патануў у ЗШа

Старонка 2

Пагоня 
вярнулася 
ў Глыбокае

Старонка 2

Працяг на старонцы 3.

Працяг на старонцы 8.


