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ДАРЭЧЫ

Back in 
the USSR
У Берасці з’явілася новая тэндэн-
цыя: усё часцей і часцей на рэклам-
ных бігбордах замест той самай 
рэкламы з’яўляюцца цытаты прэзі-
дэнта. 

Напрыклад, не так даўно дзьве такія шыльды 
былі ўсталяваныя ля Берасцейскага дзяржаў-
нага універсітэта. Пад надпісам “Мой родны 
кут...” і фотаздымкамі Берасця месціцца цытата 
Лукашэнкі: “Усё, што ў нас зроблена, чаго мы 
дасягнулі на сённяшні дзень, усё гэта дзякую-
чы таленту, творчасці і ўпартай працы нашага 
народа.”

Мабыць, кіраўніцтву універсітэта спадабалася 
такая ініцыятыва гарадскіх ўладаў, бо неўзабаве 
на першым паверсе галоўнага корпуса БрДУ 
таксама з’явілася шыльда з надпісам: “Выхаван-
не і клопат аб моладзі ёсць неабходная ўмова 
моцнай і квітнеючай дзяржавы”. А ўнізе подпіс: 
А.Р. Лукашэнка.

Ну што ж, мы зноў вяртаемся ў Савецкі Саюз. 
Відаць, хутка варта чакаць партрэтаў “усена-
роднаабранага” на будынках вышынёю, так 
сціпленька, на тры паверхі, і чырвоныя транс-
паранты “Дзякуй таварышу Бацьку за наша 
шчаслівае дзяцінства”.

А пра клопат аб моладзі, які выявіўся нядаўна 
ў адмене студэнцкіх ільгот, цікава, чаму там не 
напісалі? Напэўна, гэта клопат з таго шэрагу, 
пра які тым, аб кім клапоцяцца, лепей не ве-
даць. Яшчэ, крый Божа, не зразумеюць, у чым 
“фішка“, пачнуць пратэставаць, мітынгаваць і 
ўчыняць іншыя “масавыя беспарадкі”. 

Хаця і на гэты выпадак наша ўлада мае цудоў-
ную і невычарпальную крыніцу досведу, якой на 
дзіва рэгулярна і карыстаецца: усё тыя ж савец-
кія часы эпохі Культу асобы. І чорныя “варанкі“ ў 
нас ужо ёсць, і палітвязні, і рэпрэсаваныя, і палі-
тэмігранты. І справы - ад адміністрацыйных да 
крымінальных - халуі рэжыму навучыліся добра 
фабрыкаваць. Шкада, праўда, што маштабы не 
тыя - Сібір ужо не наша. Але ж, калі пастарацца, 
то і ў Беларусі можна знайсці дастаткова месцаў, 
куды накіраваць на перавыхаванне няўдзячных 
сыноў. А заадно і лесу нарыхтаваць для патрэбаў 
народнай гаспадаркі.

Ці смяяцца, ці плакаць – ужо не зразумела. 
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Нечаканы “Дзедзіч“. 
Гэты нумар прысвечаны і 

празначаецца абітурыентам.
Наступная сустрэча  – у 

верасні.

Свая Энергія:
“За“ і “Супраць“

як быць СтудЭнтам
Інструкцыя па выжыванні

Спадарожнікавыя антЭны
Каму яны замінаюць і чаму?

піншчына антыСавецкая
Як сустракалі бальшавікоў

2 4 6 8

Цытаты мудрага правадыра запаланілі горад. Фота: П.Б.

- Маці, а што гэта па тэлевізары паказваюць?
- Гэта, дачушка, птушачак забіваюць.
- А навошта?
- Каб не хварэлі.

***
Старажытныя грэкі думалі, што дэмакратыя - гэта 

калі грамадзяне абіраюць парламент. Насамрэч, дэ-
макратыя - гэта калі *****асы ладзяць шэсці.

***
- Філфак?
- Оh, уеs... I fееl...

***
- Тата, тата, мяне настаўнік у школе навучыў да 

пяці лічыць.
- А ну пакажы!
- Адзін, два, тры, няўжо гэта так цяжка, баран (б’е 

сябе па галаве), чатыры, пяць!
***

Стаяць дзве бландзінкі і, гледзячы на мужчыну, 
спрачаюцца:

- Гэта ён.
- Не, гэта не ён.
- А я гавару, што гэта ён. Давай спытаем!
Падыходзяць яны і гавораць мужчыне:
- Гэта вы?
А мужчына ў адказ:
- Так! Гэта я!
Адна гаворыць іншай:
- Я ж гаварыла, што гэта ён.

***
Дзяўчыны, калі вы ідзеце па вуліцы, і ўслед вам 

абарочваюцца людзі, то магчымыя прычыны гэтаму:
1. Вы ў Судане і без паранджы.
2. Вы не ў Судане і ў паранджы.
3. Вы не ў Судане і не ў паранджы, але лепш бы Вы 

былі ў Судане і ў паранджы!
***

З жыцця.
Еду сёння ў аўтобусе. Маладзіцы, што стаіць побач, 

пачынае нехта тэлефанаваць - такая вясёленькая пе-
сенька А. Укупніка “Я на тебе никогда не женюсь”.

Маладзіца падымае трубку і злым-прызлым гола-
сам пачынае размаўляць:

- Алё...
-...
- Таму што павінна слухаць гэтую долбаную пес-

ню...
-...
- Не магу памяняць - ты яе запароліў, казёл...

***
Тэлефануе прыяцель з Поўначы свайму сябру:
- А мы сюды свайго ката ўзялі, уяўляеш, а тут няма 

ніводнай коткі.
- Гэта яго праблемы. А мышэй-та ён ловіць, жарэ?
- Мышэй ловіць, але не жарэ, забівае па-іншаму.
- Чаму?
- Я ж гавару: котак няма.

***
Вовачка пытае ў бацькі:
- Як я з’явіўся на свет?
- Цябе бусел прынес.
- Тата, так шмат прыгожых маладзіц, а ты буслоў 

кахаеш!

- Наташка, у мяне пытанне ў сувязі з выбарамі.
- Давай.
- Табе якое піва браць: цёмнае або светлае?

***
Хахол ідзе па лесе, раптам яму насустрач вы-

скоквае здаравенны кабан. Абодва застываюць, 
аслупянеўшы.

“Кабан!” - спалохана думае хахол.
“Хахол!” - спалохана думае кабан.

***
На працы двое сяброў абмяркоўваюць выходныя:
- У пятніцу гутарыў з нашай сакратаркай, дык яна 

мне такія вочкі круціла! Ну, я яе запрасіў на суботу ў 
рэстарацыю, яна гаворыць - прыйду з задавальнен-
нем. Прыходзіць, уяўляеш, у такім міні, пра дэкальтэ 
наогул маўчу. Увесь вечар са мной фліртавала. Я 
яе, натуральна, пасля рэстарана да сябе запрашаю, 
паказаць, як я жыву. Яна заходзіць, садзіцца ў такой 
спакуслівай позе, і толькі я пачынаю яе распранаць, 
ведаеш што яна мне гаворыць?

- Не.
- А-а, так ты таксама з ёй спрабаваў...

***
Прыходзіць сын да бацькі і тлумачыць, што жадае 

ажаніцца.
- Выдатна, а хто яна?
- Гэта Каця з 37 кватэры...
Маўчанне...
- Сын, я павінен табе сказаць як мyжчына мyжчы-

не... Табе нельга ажаніцца з ёю - гэта твая сястра...
Хлопец у поўнай прастрацыі... Трапляецца на вочы 

маці.
- Што з табой?
- Ды вось, хочy ажаніцца з Кацярынай з 37 ква-

тэры :((
Маўчанне...
- Сын, ведаеш, табе нельга з ёю ажаніцца - яна 

твая сястра...
- Так, бацька сказаў тое ж самае...
- ???! Тады можна...

***
Расея!
Нідзе ў свеце не п’юць столькі гарэлкі!
Нідзе ў свеце няма столькі прыгожых жанчын!

***
- Я не знаёмлюся - у мяне ёсць хлопец.
- Яшчэ скажы “Я не буду есці марозіва - у мяне ў 

хаце пяльмені”!
***

Едзе Чырвоны Капялюшык па полі на ровары. Да 
бабулі. Тут з лесу выбягае галодны Воўк і разламвае 
Капялюшыку ровар. Раптам выходзіць Мядзведзь і 
гаворыць:

- Ваўчара паганы! Ты чаго тут хуліганіш?! Гэта 
маё поле! А ну, хутка направіў Капялюшыку ровар!!! 
Ваўку рабіць няма чаго, узяў зварачны апарат, доўга 
варыў раму, колы.

Направіў нарэшце. Едзе Капялюшык далей. Ізноў 
Воўк - разламаў ровар!

Раптам Мядзведзь:
- Ты чаго, ваўчара! Гэта таксама маё поле! Ты што 

тут ровары ламаеш! Направіў! Хутка!!
Воўк зноў за зварачны апарат. Прыязджае Чырвоны 

Капялюшык да Бабулі. Заходзіць і пытае:
- Бабуля, бабуля, а чаго гэта ў цябе вочы такія 

чырвоныя?
- Ад зваркі, блін!

Жонка запаўняе аўтабіяграфію для прыняцця на 
працу і пытае мужа:

- А месца нараджэння пазначаць?
- Ага, ты яшчэ яго намалюй.

***
40 гадоў вадзіў Майсей жыдоў па пустэчы...
Гэта быў адзіны раз, калі жыды павяліся...

***
Рэклама:
- Купіце ў нас новы кандыцыянер, і атрымайце 

цёплую коўдру ў падарунак.
***

Чырвоны светлафор на Машэрава. Пад’язджае 
пару машын. Адна з іх - сямёрка ўся ў цюнінгу, побач 
дзесятка і праз 3 машыны ад іх стаяць даішнікі. Загара-
ецца зялёны... свіст гумы ў сямёркі... і голас у рупар:

– І вось Ваз-2107 вырываецца наперад, абыходзіць 
аднаго, другога, трэцяга, прыціскаецца да абочыны і 
дастае дакументы”.

***
Цалкам відавочна, што ў людзей, якія маюць 

наварочаныя сотавыя тэлефоны, ёсць комплексы. 
Але гэтыя казлы выклікаюць комплексы ў людзей з 
простымі трубкамі!

***
Спыталі неяк чукчу:
- Як Вы думаеце, які народ самы дурны?
- Армяне, аднака!
- Чаму?
- Ды сусед, армянін, спіць, аднак, з маёй жонкай...

Я яму гавару: “Дурань! Гэта ж МАЯ жонка!” Hе ра-
зумее...

***
Савецкія часы. Маці з дачкой збіраюцца ў Балга-

рыю. Тады трэба было сабраць кучу даведак уся-
лякіх. Надышла чарга гінеколага. Маці прайшла, 
дачка заходзіць. Мабыць “недасведчаная”. Доктар 
гаворыць, маўляў, распранайцеся, залазьце ў крэс-
ла. Паварочваецца, а яна лягла задам-наперад, рукі 
разкінула на падкаленніках, – такая сабе страказа. 
Лекар замілавана: “Ну, і куды ляцім?” Маладзіца (з 
гонарам): “У Балгарыю”.

***
Калі б архітэктары будавалі дамы так, як прагра-

місты пішуць праграмы, то першы залётны дзяцел 
разбурыў бы цывілізацыю.

***
Сакратар суду ўсхвалявана гаворыць суддзі:
- Ваш шчанюк згрыз і праглынуў палову Судовай 

Бібліі, а начальства не раскашэліцца на новую. Што 
рабіць?

- Прыйдзецца сведкам цалаваць шчанюка...
***

- Дарагая, мне прыснілася, што мы апынуліся ў не-
знаёмым горадзе, і я цябе згубіў. Я так хваляваўся.

- Ну, і ты мяне знайшоў?
- А з чаго ты ўзяла, што я цябе шукаў?

***
- Што агульнага паміж заробкам і месячнымі?
- І тое і другое адбываецца раз у месяц. А калі не 

адбылося - то гэта прыкмета, што вас скарысталі!
***

Старая ангельская прымаўка: 
«Ін біг фэмілі фэйсам донт клік!».

***
Пра спецслужбы. 
Халодная галава чыстым рукам спакою не дае.



ПАЛІТЫКА
Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

СвАя ЭнеРгія:
Працы, а не Палацаў!
У Пружанах плануюць пікеты супраць скарачэння 
працоўных месцаў.

У горадзе Пружаны актывісты Руху “За Свабоду” 
плануюць правядзенне серыі пікетаў супраць масавых 
скарачэнняў працоўных на прадпрыемствах горада.

Так, напрыклад, у сістэме ЖКГ у сувязі з пераходам 
газавых кацельняў на дровы, каля 50-цi працаўнікоў 
будзе скарочана і іх сем’і застануцца без сродкаў да 
існавання. Складаная сітуацыя і на буйных горадаўтва-
ральных прадпрыемствах Пружан - радыёзаводзе і 
малочна-кансервавым камбінаце.

“У гэтай сітуацыі абурае цынізм Лукашэнкі і мясцо-
вых уладаў, калі замест мадэрнізацыі і інвеставання 
ў вытворчасць (што дазволіла б стварыць новыя 
працоўныя месцы), за сродкi прадпрыемстваў гора-
да праводзяцца паказальныя “Дажынкi”, узводзяцца 
велічныя лядовыя палацы і спартовыя будынкі коштам 
у некалькі мільярдаў рублёў, а на ацяпленне будынкаў 
высякаюцца кіламетры Белавежскай пушчы”, - заявіў 
адзін з ініцыятараў акцыі Аляксей Богуш. 

Будатрады БрСМ 
ПрыСтуПілі да Працы 
На будаўнічай пляцоўцы ў берасцейскім мікрараё-
не “Усход-6” пачалі працу першыя ў гэтым годзе 
студэнцкія атрады.

Усяго гэтым летам у Берасці плануецца забяспе-
чыць працай каля 700 чалавек з ліку студэнтаў ВНУ 
горада, якія ўвойдуць у склад будаўнічых, педагагіч-
ных, валанцёрскіх і сельскагаспадарчых працоўных 
груп. Пасля заключэння дамоваў з прадпрыемствамі 
ўсе 37 запланаваных атрадаў пачнуць працу.

Пра вялікія заробкі тут казаць цяжка. За летні 
працоўны месяц у сярэднім студэнт атрымлівае каля 
200 даляраў, бо арганізацыяй і правядзеннем працы 
кіруе БРСМ, таму нездарма тыя ж студэнты жартоўна 
тлумачаць назву БРСМ, як Бесплатная Рабочая Сіла 
Моладзі. 

цяПло з нетраў
У Берасці плануюць выкарыстоўваць геатэрмальную 
энергію для ацяплення цяпліц.

На глыбіні 913 метраў спынена 
свідраванне на тэрыторыі цяплічнага 
камбіната «Бярэсьце». Тэмпература 
вады, якая зараз здабываецца тут, 
дасягае 310. 

Як сцвярджаюць адмыслоўцы, 
гэта не мяжа. Калі з Мазыра будзе 
дастаўленая больш магутная 
с в і д р а в а л ь н а я  ў с т а н о ў к а , 
свідроўшчыкі змогуць дасягнуць 
запланаванай палутаракіламетровай 
глыбіні. Пры гэтым вада ў свідравіне 
будзе дасягаць 40 градусаў па 
Цэльсію. Пры дапамозе ўнікальнага 
тэхналагічнага абсталявання яе 
будуць даводзіць да 60 градусаў і 
выкарыстоўваць у якасці крыніцы 
цеплаэнергіі. 

Глыб інныя  геатэрмальныя 
воды дазваляюць разлічваць на 
перспектыву іх выкарыстання не 
толькі ў патрэбах адной гаспадаркі, 

але і ў мэтах рашэння асобных энергетычных задач 
усяго горада. 

АДнЫм РАДком

                                Dzedzich week-news
Менск. Мікрараён Сухарава на фоне ТЭЦ-4. І гэта нам трэба? Фота: ByMedia.net

Пётр ВаСІлеўСкІ, bulletinonline.org  

віцэ-прэм’ер Сямашка нядаўна заявіў: у 
Берасці будзе пабудаваная электрастан-
цыя на вугалі магутнасцю 100 мегават. 
гараджане зрэагавалі на гэта па-рознаму.

Пра яе гавораць ужо гады з два. Маўляў, пабу-
дуюць у мікрараёне Усход (варыянт: у Задворцах), і 
чаду будзе, як ад мясакамбіната на Рэчыцы. Ды чаду 
канкрэтнага, сажы з прысакам. Вугаль, кажуць, будзе 
попельны і самі шахцёры ім не хочуць карыстацца… 
Усе гэтыя чуткі ад таго, што інфармацыі замала. Таму 
самы час распытацца.

каМентар вертыкальшчыкаў
А. Шаўчук, кіраўнік аддзелу эканомікі гарвыканка-

му, найперш заўважыў, што энергіі на Берасцейшчыне 
хапае. Маўляў, прадавалі яе яшчэ нядаўна з Бяро-
заўскай ГрЭС за мяжу. Потым паправіўся: зразумела, 
электрастанцыя патрэбная, бо ж гэта дыверсіфікацыя 
і крыніцаў энергіі, і спосабаў яе выпрацоўкі, плюс 
працоўныя месцы. Па-другое, трэба выконваць Дырэк-
тыву №3 па энергазберажэнні.

Сапраўды, можна выпрацоўваць больш энергіі, а 
можна яе проста эканоміць. Спадар Шаўчук кажа, 
што над гэтым у горадзе працуюць даўно, і называе 
некалькі кацельняў, якія пераводзяцца на мясцовае 
цвёрдае паліва.

У “Брэстэнерга” інфармацыя больш скупая. Прэс-
аташэ Алеся Бахмат паведаміла, што будаўніцтва 
электрастанцыі ўсё яшчэ знаходзіцца на абмеркаванні 
ў органах кіравання. Продаж энергіі ў Польшчу быў 
пракаментаваны так: ён спынены з 1 студзеня пасля 
падвышэння Расеяй коштаў на газ: адпаведна, яны 
сталі занадта высокімі і для палякаў.

Выконваючы абавязкі галоўнага інжынера “Брэст-
энерга” А. Мельнікаў зазначыў, што праграма па вы-
працоўцы энергіі і энергазберажэнні ў Берасцейскім 
рэгіёне знаходзіцца на карэкціроўцы ў Менску. Са 
слоў сп.Мельнікава, рашэнне па краіне-пастаўшчыку 
вугалю ў Берасці яшчэ вырашаецца.

што Мяркуе граМадСкаСць
Ганна Канюс, старшыня гарадской арганізацыі 

БСДП(Г), назвала будаўніцтва станцыі на каменным ву-
галі шкодным праектам. Гэта з двух чыннікаў: вялікая 
колькасць цвёрдых выкідаў і падвышаны радыяцыйны 
фон непасрэдна каля такой станцыі.

Зміцер Шыманскі, старшыня гарадской Рады Пар-
тыі БНФ, выказаўся коратка: лепш, каб была далёка 
свая АЭС, чым пад бокам станцыя на вугалі.

Людміла Дзенісенка, старшыня гарадской аргані-
зацыі ПКБ, выказала адмоўнае стаўленне да праекту 
з-за яго экалагічнай небяспечнасці.

Месцічы выказаліся непадобна да палітыкаў. Палова 
апытаных выявіла абыякавае і нейтральнае стаўленне.

Пазіцыя экСПертаў
– Ужо даўно трэба было пабудаваць не адну, а не-

калькі атамных станцыяў – адну АЭС, як і планавалася, 
пад Менскам, другую, скажам, ля Баранавічаў, – кажа 
прафесар Берасцейскага тэхнічнага унівэрсітэта сп. 
Віталь Севяранін. – Краіна спажывае цяпер каля 7 800 
мегават, з якіх ладная частка дакупаецца за мяжой. 
Свае станцыі – у зношаным стане і патрабуюць мадэр-
нізацыі. Каб у 1990-я ажыццявілася планаваная пабу-
дова АЭС, цяпер сітуацыя была б зусім іншай. Адна 
гэтая АЭС магла б выцягнуць 6000 мегават. Можна 
было б пабудаваць яшчэ адну-дзьве менш магутныя 
станцыі тысячы на дзьве мегават. Пры такім раскладзе 
Беларусь была б сёння дапраўды краінай-пастаўшчы-
ком энергіі. І на каменным вугалі тут, у Берасці, няхай 
будзе станцыя, – працягвае прафесар. – Цяпер ёсць 
магутныя фільтры, дык не зашкодзіць.

Навуковец і ягоны калега Юры Дз’яканаў у адзін 
голас кажуць, што станцыі на цвёрдым паліве ў 2-3 
разы больш затратныя за станцыі на газе. Тым не 
менш, выйгрыш ад дыверсіфікацыі пераважвае.

Прафесар Севяранін не належыць да тэарэтыкаў-
схаластаў. Ён мае цэлы стос патэнтаў па тэхналогіях 
спальвання, энергазберажэння, альтэрнатыўных спо-
сабах здабычы энергіі. Станцыя на каменным вугалі 
– канкурэнтная ягоным праектам, але спецыяліст 
рашуча выказваецца на яе карысць. Чаму так?

– Усё роўна нікому няма справы да маіх вынаход-
ніцтваў, – махае ён рукой. 

Запаліў прафесар святло і што да продажу энергіі 
за мяжу. Няйначай, блеф, сказаў ён. У справаздачах 
Бярозаўская ГрЭС па гэтай пазіцыі не праходзіць, і 
кошты за энергію, прадаваную за мяжу, у “Белэнерга” 
– камерцыйная тайна. Значыць, памеры даходаў па 
гэтай пазіцыі такія малыя, што і называць сорамна.

“за” і “СуПраць”

ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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Прэс-служба “ДЗеДЗІча”

Прэс-служба “ДЗеДЗІча”

Гарадская арганізацыя Партыі БНФ

Стаць добрым кіраўніком не про-
ста. Для гэтага патрэбныя не толькі 
здольнасці, але і пэўныя веды, і до-
свед. Асабліва, калі гаворка ідзе пра 
дзяржслужбу. як жа стаць добрым, 
кваліфікаваным чыноўнікам?

Атрымаць дыплом прафесійнага кіраўніка можна 
не толькі на факультэтах кіравання гуманітарных 
універсітэтаў і акадэмій, але і на спецыяльных кур-
сах, якія рэалізуюць праграмы MPA (Masters in Public 
Administration). За мяжой яны вельмі папулярныя. У 
ЗША сёння прапаноўваюць больш за 70 постдыплом-
ных праграмаў МРА, у Еўропе – каля 40. У адной толькі 
Велікабрытаніі іх ужо больш дзесятка.

Што ж такое МРА? Гэта праграма, накіраваная на 
падрыхтоўку высокакласных кіраўнікоў. Яна створаная 
для падрыхтоўкі і падвышэння кваліфікацыі кіраўні-
коў розных узроўняў – федэральных, рэгіянальных 
і мясцовых органаў улады. МРА прызначаная толькі 
для тых, хто ўжо мае вышэйшую адукацыю (можна 
і няпрофільную). Таму МРА лічыцца постдыпломным 
навучаннем, прычым, як правіла, платным.

Але аднаго інстытуцкага дыплома для праходжан-
ня вышэйшых курсаў дзяржслужбы мала, патрэбны 
яшчэ як мінімум 2-3-гадовы стаж практычнай працы 
ў сістэме кіравання. І толькі пры гэтых умовах ма-
лады чыноўнік можа прэтэндаваць на праходжанне 
праграмы МРА.

Як жа рыхтуюць будучых дзяржслужбоўцаў? Сту-
дэнты МРА-праграм вывучаюць тры асноўныя блокі 
дысцыплін – эканоміка, права і мэнэджмент. Акрамя 
таго, яны атрымліваюць базавыя веды па псіхалогіі, 
сацыялогіі і паліталогіі, а таксама па IT-тэхналогіях і 
замежнай (як правіла, ангельскай) мове.

На МРА-курсах праходзяць такія дысцыпліны, як 
аналіз сацыяльных працэсаў, тэорыя арганізацыі і кан-

цэпцыя кіравання, падрыхтоўка і прыняццё рашэнняў, 
статыстыка, палітэканомія, стратэгічнае, гарадское і мяс-
цовае планаванне, энергетычнае і навакольнае асярод-
дзе, транспартныя камунікацыі, адукацыя, ахова здароўя 
і медыцынскае абслугоўванне насельніцтва, арганізацыя 
паркінгаў, рамонт і ўзнаўленне будынкаў і інш. Пры гэтым 
тэорыі прысвечана не больш за 40% навучальнага часу, 
а ўсё астатняе – трэнінгі і практыкумы.

Для паступлення на праграму МРА патрабуецца: 
— запоўніць спецыяльную форму, 
— напісаць тэматычнае эсэ пра сябе (на ангельскай 

мове) з указаннем мэты вывучэння праграмы МРА, 
— прадставіць некалькі рэкамендацыйных лістоў, 

адзін з якіх — абавязкова ад кіраўніцтва з месца працы 
(з засведчаным перакладам на ангельскую мову), 

— прадставіць сертыфікат TOEFL (Test of English 
as a Foreign Language), 

— паказаць дыплом аб вышэйшай адукацыі (са 
ступенню не ніжэй за бакалаўра), а таксама дакумент 
Transcript of grades, 

— прайсці тэст GRE (Graduate Record Examination); 
ён патрэбны для пацверджання ступені бакалаўра. GRE 
правярае ўзровень ведаў прэтэндэнта па матэматыцы, 
аналітыцы і ангельскай мове, 

— прайсці тэст GMAT (General Management Admission 
Examination) для праверкі кіраўнічых здольнасцяў. Мак-
сімальна магчымая колькасць балаў на GMAT - 800, для 
паступлення неабходна набраць не меней за 600. 

МРА-праграмы маюць розныя назвы і спецыяліза-
цыі: магістр дзяржпалітыкі, магістр сферы кіравання 
ў некамерцыйных арганізацыях, магістр адміністра-
вання ва ўрадавых установах (урадавы чыноўнік), ма-
гістр эканомікі кіравання (стратэгічны аналітык). Яны 
ўключаюць у сябе розныя спецкурсы і маюць розны 
час падрыхтоўкі – ад некалькіх тыдняў да некалькіх 
месяцаў. Але вынік у іх, як правіла, адзін: падвышэнне 
ўзроўню падрыхтоўкі кіраўнічых кадраў.

як СтАць 
ЧЫноўнікАм? БераСцеЙСкая гарадСкая 

арганізацыя
ПАРтЫя БнФ

распачынае новую агульнагарадскую кам-
панію “Разам за еўрапейскі дабрабыт”.
СТАНЬ СЯБРАМ ПАРТЫІ БНФ!
Разам мы:
- Пабудуем сучасную эфектыўную гаспадарку;
- Усталюем парадак і вяршэнства Закона;
- Адстаім незалежнасць нашай Радзімы;
- Знішчым усеўладдзе і карупцыю чынавенства.
СТАНЬ СЯБРАМ ПАРТЫІ БНФ!
Ты зможаш:
- Атрымаць кваліфікаваную прававую дапамогу 
ў складаных жыццёвых сітуацыях;
- Прайсці курсы палітычнай і грамадзянскай 
адукацыі ў Беларусі і за мяжой;
- Зрабіць кар’еру адукаванага і перспектыўнага 
палітыка;
- Навязаць кантакты з нашымі партнёрамі ў 
краінах Еўропы;
- Знайсці новых сяброў, з карысцю для сябе і для 
Бацькаўшчыны праводзіць вольны час.
СТАНЬ СЯБРАМ ПАРТЫІ БНФ, каб шчыра казаць 
сваім дзецям і ўнукам: “Я зрабіў усё, каб ваша 
жыццё было шчаслівым”.
Як стаць сябрам партыі БНФ?
Тэлефануй: (029) 641-20-98.

увага!!!
абвяшчаецца дадатковы набор карэспандэн-
таў у склад рэдакцыі бюлетэня “Дзедзіч”
Студэнтаў, настаўнікаў, журналістаў, вучняў 
старэйшых класаў і ўсіх, хто жадае:
- выказаць свае думкі,
- навучыцца пісаць артыкулы,
- зірнуць на акаляючы свет вокам журналіста,
- стаць ля вытокаў стварэння новай моладзевай 
газеты,
просім звязацца з намі па тэл.: 
(029) 660-57-41 (Дзмітрый), 
(029) 791-25-61 (Сяржук).
Таксама запрашаем да супрацоўніцтва маста-
коў, карыкатурыстаў, фатографаў.

шаноўныя чытачы!
- Калі Вы падзяляеце нашыя погляды на су-
часную сітуацыю ў Беларусі і нашыя надзеі 
на будучыню,
- калі Вы жадаеце супрацоўнічаць з намі, стаць 
сябрамі “Дзедзіча” ці проста перадаць цікавую 
інфармацыю, 
паведамляем, што звязацца з намі можна праз 
распаўсюджвальнікаў нашай газеты, альбо 
па тэл.:  
(029) 660-57-41 (Дзмітрый), 
(029) 791-25-61 (Сяржук).

асабліва разумныя знайшлі свой шлях да кар’еры чыноўніка – 
насіць па вуліцах партрэты правадыроў (гл. стар. 1). Фота: ByMedia.net



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

Зміцер ПаПко
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ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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ледзь не заБралі 
СПецыяльнаСць
У студэнтаў філалагічнага факультэта Берасцей-
скага дзяржаўнага універсітэта хацелі адабраць 
спецыяльнасць.

Як паведамілі студэнты пятага курса філалагіч-
нага факультэта, якія навучаліся па спецыяльнасці 
“польская філалогія і расейская мова і літаратура”, 
кіраўніцтва універсітэта паведаміла ім, што ў іх дыпло-
мах будзе толькі адна спецыяльнасць, а менавіта – “ра-
сейская мова і літаратура”.

Негледзячы на тое, што за ўсе 5 гадоў навучання 
студэнты гэтай групы паспяхова здавалі сесіі, праходзі-
лі атэстацыю і выконвалі навучальную праграму, іх 
фактычна пазбавілі прэстыжнай спецыяльнасці. “Каму 
мы патрэбныя з нашай расейскай мовай” - наперабой 
галосяць дзяўчынкі-пяцікурсніцы. Да таго ж, частка з 
іх вучылася па мэтавым накіраванні, па дамове, у якой 
універсітэт абавязваўся прысвоіць ім кваліфікацыю 
адмыслоўца менавіта ў польскай мове.

Але групе ўдалося адстаяць свае правы. Пасля 
кансультацый з юрыстамі і некалькіх візітаў да рэкта-
ра, кіраўнік універсітэта паабяцаў выправіць сітуацыю. 
Дзяўчаты ўпэўненыя, што дамагчыся сваіх правоў ім 
дапамагла еднасць: па ўсіх універсітэцкіх кабінетах яны 
хадзілі грамадою - ўсёй групай разам з бацькамі.

Рэктар БрДУ сп. М.Часноўскі выканаў сваё абяцан-
не, і 30 чэрвеня студэнткі расейска-польскай групы 
атрымалі дыпломы і шчаслівыя накіраваліся на вы-
пускны вечар. Віншуем!

Мілінкевіч 
наведаў 
БераСце
25 чэрвеня лідэр 
руху “За Свабоду” 
аляксандр Мілін-
кевіч сустрэўся ў 
Берасці з рэгія-
нальнымі акты-
вістамі руху “За 
Свабоду”.

Ён сустрэўся і пагутарыў з гараджанамі на цэнтраль-
ным рынку, а таксама са студэнтамі і моладдзю, якая 
праходзіла тэставанне ў БрДУ.

Пасля адбылася сустрэча А.Мілінкевіча з актывіс-
тамі, якія будуць рэгіянальнымі каардынатарамі 
руху “За Свабоду” ў Берасцейскай вобласці. Як 
зазначалася на мерапрыемстве, практычна ва ўсіх 
раёнах Берасцейшчыны такія каардынатары ўжо 
вызначаны. А.Мілінкевіч азнаёміў удзельнікаў 
сустрэчы са стратэгіяй і тактыкай руху, прыярытэтнымі 
праграмамі. Асаблівая ўвага звярталася на ініцыятыву 
актывістаў на месцах і правядзенне лакальных 
кампаній у рэгіёнах.

“Грамадскае аб’яднанне “За Свабоду” не разбурае 
ніводнай партыі, ніводнай арганізацыі. У яго стварэнні 
няма ні канкурэнцыі, ні супрацьстаяння ім. Мы хочам 
далучыць да дэмакратычнага руху як мага больш 
людзей. Наша задача - актывізацыя грамадзянскай 
супольнасці”, - падкрэсліў на сустрэчы А.Мілінкевіч. 
“Гэта рабочыя сустрэчы. Яны маюць вялікае значэнне на 
арганізацыйным этапе. Сённяшні дыялог пацвярджае 
тое, што людзі жадаюць дзейнічаць. Адзначу, што на 
Берасцейшчыне большасць раёнаў маюць добрых 
дэмакратычных актывістаў”, - заявіў палітык. 

Паводле www.naviny.By і www.ej.By                                 Dzedzich week-news

27 чэрвеня ў Берасці адбылася ўста-
ноўчая канферэнцыя Берасцейскага 
абласнога патрыятычнага грамадскага 
аб’яднання “Белая Русь”.

У ёй узялі ўдзел каля 300 чалавек. Сярод іх прад-
стаўнікі створаных раённых, гарадскіх структур гэтай 
арганізацыі, а таксама сябры ініцыятыўных груп з 
шэрагу рэгіёнаў вобласці.

На канферэнцыі быў прыняты Статут аб’яднання, 
абраны савет арганізацыі, у які ўвайшлі 32 актывісты. 
Гэта вядомыя ў вобласці людзі, занятыя ў розных 
сферах дзейнасці.

Старшынёй савета стаў рэктар Берасцейскага 
дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта Пётр Пойта.

Як адзначыў сп. Пойта, аб’яднанне спадзяецца на 
магутныя лічбы па колькасці членаў, а самае галоўнае – на 
справы, якія будуць мець на мэце ўвасабленне ў жыццё 
асноўных накірункаў эканамічнай, сацыяльнай і куль-
турнай палітыкі беларускай дзяржавы. Заснавальнікі 
маюць намер як мага хутчэй вырашыць арганізацый-
ныя пытанні для хутчэйшага пачатку працы.

На канферэнцыі быў прыняты зварот да жыха-
роў Берасцейскай вобласці. У ім, у прыватнасці, 
гаворыцца, што, “дакладна ўяўляючы сабе тыя 
цяжкасці, з якімі даводзіцца сутыкацца прэзідэнту 
краіны на шляху ўмацавання незалежнасці дзяржа-
вы, яе палітычнай і эканамічнай бяспекі, а таксама 
разумеючы сваё дачыненне і адказнасць за далейшы 
лёс Айчыны, мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, 
жыхары Берасцейшчыны, 27 чэрвеня 2007 года на 
ўстаноўчай канферэнцыі, заяўляючы аб падтрымцы 
ідэі яднання грамадства на аснове праводзімага ў 
краіне дзяржаўнага курсу, у рамках Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь, стварылі Берасцейскае абласное 
патрыятычнае грамадскае аб’яднанне “Белая Русь”. 
Удзельнікі канферэнцыі звярнуліся “да ўсіх жыхароў 
вобласці з заклікам падтрымаць наша аб’яднанне, 
якое стане апірышчам дзяржавы, яго кіраўніцтва ў 
імя працвітання нашай роднай Беларусі”.

Без крыўды:
в прошлом месяце, как грибы после 
дождя, по всем областям и районам Бе-
ларуси пробивались на свет божий ре-
гиональные структуры нового патрио-
тического общественного объединения 
«Белая Русь». 

Пробивались, надо сказать, без особых проблем, 
под бдительной охраной людей в штатском. Оно и 
понятно – ведь «инициативные граждане» и не скры-
вают, что цель создания «Белой Руси» - поддержка 
Александра Лукашенко и проводимого им курса. 
Представляем мнения неинициативных граждан, ко-
торые на такие собрания не ходят, но очень любят о 
них поговорить. И без обид.
sveta-foma

А может, это не случайно, что название для ор-
ганизации выбрали такое же, как у всем известной 
«кристалловской» водки? Исторически наша страна 
значилась в большинстве источников все же как 
Беларусь...
Дрыґавіч

Белая Русь? Хм, обычно так любили называть 
«крывіцкія» земли разные восточные представители 
советской номенклатуры. Даже не прикрывают свои 
планы! Наглость так и прет! А создаваемое партийное 
«чудо» - это партия вертикали, чтобы выдвинуть Вик-
тора Лукашенко на президентскую должность. Через 
годик начнется «по типу демократизация», поменяют 
избирательное законодательство (скажут, что де-
мократизовались по просьбе Евросоюза) и выдвинут 
Виктора кандидатом в президенты!
amalcer

Печально, что никаких выводов из собственной 
истории большинство населения Беларуси делать не 
умеет... А еще больше печально то, что нашим детям, 
о светлом будущем которых так пекутся Аверковы-
Батуры, и детям наших детей придется расхлебывать 
то, что так радостно отказались расхлебывать мы. 
Слава КПСС!!!
MaxRusak

Исходя из последних веяний, правильно писать не 
«Слава КПСС», а «Слава «Белой Руси». И еще подки-
ну пару лозунгов: «Белая Русь» - ум, честь и совесть 
нашей эпохи!», «Белая Русь» - наш рулевой!».
Святаполк

И помещение без проблем им дали… И ГАИ не 
задерживала их машины по дороге на собрания, по-
дозревая, что они краденые… И электричество в зале 
никто не выключал… Даже не поступили сведения, 
что залы заминированы… Странно как-то…
andy_k

Петр Пойта: «Мы надеемся на мощные числа по 
количеству членов…» Добавить или комментировать 
тут лишнее...
jack vorobey

А наименование «Белая Русь» не запатентовано ли 
заводом «Кристалл»? Или это дочернее предприятие?
aLeUs

Теперь осталось в Минске организовать «Два бус-
ла», а в Бресте - «Беларусь синеокая».

АПіРЫшЧА 
ДзяРжАвЫ
ці аПірышча Прэзідэнта?СаМая ПрыеМная 

аБарона ад СтрэСу... 
І гэта не проста словы, а навуковы 

факт! Ферменты, якія вылучаюцца пры 
пацалунках, перашкаджаюць з’яўленню 
гармонаў стрэсу – глюкакартыкоідаў (яны 
выпрацоўваюцца наднырачнікамі). Калі 
іх становіцца вельмі шмат, павышаецца 
ціск, узровень халестэрыну, з’яўляецца 
мышачная слабасць, парушаецца баланс 
інсуліну і пачынаецца бяссонніца. 

А яшчэ пацалункі ўзмацняюць вылу-
чэнне адрэналіну, што павышае агульную 
і псіхічную актыўнасць.

...трэніроўка ПаМяці... 
Псіхолагі з Берлінскага універсітэту пад 

кіраўніцтвам Ларса Хагена навуковым шляхам 
падлічылі, што тры 20-секундных пацалункі рані-
цай здольныя стварыць рамантычны настрой на 
ўвесь дзень.

Доўгі пацалунак здольны спыніць прыступ вегета-
сасудзістай дыстаніі (зноў жа дзякуючы нармалізацыі 
гарманальнага фону). Нашы вусны ў сотні разоў 
больш адчувальныя за кончыкі пальцаў.

цАлУйцеСя – 
гЭтА кАРЫСнА!

Цалавацца на вулицах пакуль не забаронена. Фота: ByMedia.net

Пацалу-
нак прыво-

дзіць ў дзеянне 
ажно 34 цягліцы (у 

тым ліку 12 вакол вуснаў і 17 на языку) і выклікае 
выкід у кроў гармонаў шчасця - эндарфінаў.

Калі мы цалуемся, скура ружавее і становіцца 
цяплейшай.

З-за раптоўнага прыліву крыві 
вусны наліваюцца ды чырванеюць. 
Менавіта па гэтай прычыне памада 
яркіх колераў узмацняе эратычную 
прывабнасць.

Гарачы пацалунак здольны ўзмац-
ніць частату пульса да 150 удараў за 
хвіліну - гэта стымулюе крываток і 
насычэнне кіслародам клетак моз-
га. А гэта робіць разумовыя працэ-
сы хутчэйшымі, дапамагае лепей 
сканцэнтравацца і паляпшае карот-
качасовую памяць (яна адказвае за 
запамінанне інфармацыі). Так што, 
цалуйце сваіх каханых раніцай доўга 
і далікатна!

...СтыМул 
аБарончых Сілаў 
арганізМу... 

У нашай сліне пражывае агром-
ністая колькасць бактэрый. Прычым 
80% з іх аднолькавыя ва ўсіх людзей, 
а 20% індывідуальныя. Дык вось, 
калі пры пацалунку чужыя бактэрыі 
трапляюць да нас, наша абарончая 
сістэма прыходзіць у баявую гатоў-
насць, запускаецца працэс з’яўлення 
антыцелаў. Гэта дае моцны штуршок 
імунітэту.

Стаматолагі лічаць, што рэгуляр-
ныя і працяглыя пацалункі – цудоўная 
прафілактыка карыесу. Справа ў тым, 
што наша сліна багатая на злучэнні 
кальцыю і фосфару, а таксама пры-
роднымі антыбіётыкамі. Пры паца-
лунках яна не застойваецца, працэс 
яе выпрацоўкі ідзе хутчэй, суадносна, 
усе карысныя рэчывы дзейнічаюць 
больш актыўна.

Таму цалуйцеся на здароўе!

Прарыў
У Янаўскім раёне (Берасцейская вобласць) у выніку 
аварыі на ачыстных збудаваннях СВк “Прыясельд-
ны” адбылося забрудненне канала Заазёрскі

Як паведамілі ў Пінскай міжраённай інспекцыі 
аховы жывёльнага і расліннага свету, надзвычайнае 
здарэнне на ачыстных збудаваннях, размешчаных на 
адлегласці 300 метраў ад вёскі Псышчава, адбылося, 
як сведчаць мясцовыя жыхары, 6 чэрвеня.

Аднак у Пінскую міжраённую інспекцыю яны паве-
дамілі аб здарэнні толькі раніцай 11 чэрвеня. Камісія 
ў складзе эколагаў, спецыялістаў Янаўскага раённага 
аддзела па надзвычайных сітуацыях і раённай ветэры-
нарнай станцыі, якая прыбыла ў гэты ж дзень на месца 
аварыі, знайшла ў канале Заазёрскі мёртвую рыбу.

Падчас расследавання члены камісіі ўстанавілі, што 
прычынай аварыі было перапаўненне адстойнікаў, у 
выніку чаго адбылося скідванне неачышчаных сцёкаў 
у канал, які знаходзіцца на адлегласці 100 метраў ад 
ачыстных збудаванняў. Камісія прыйшла да высновы, 
што ў цэлым ачыстныя збудаванні, куды паступаюць 
сцёкі ад жылых дамоў, аб’ектаў сацкультбыту і сы-
раробнага цэху СВК “Прыясельдны”, знаходзяцца ў 
нездавальняльным стане.

Урон ад гэтага здарэння падлічваецца. У канале 
ніжэй і вышэй за месца аварыі ўзяты пробы вады на 
ўтрыманне ў ёй шкодных рэчываў. 

не наеліСя
чэмпіянат еўропы па веславанні ў Берасці?
Толькі калі будуць нармальна карміць! 

Як паведамляе “Радыё свабода”, старшыня Берас-
цейскага гарвыканкаму Аляксандр Палышанкоў заявіў, 
што адпаведная заяўка будзе пададзена ў Міжнарод-
ную федэрацыю веславання.

Пасля рэканструкцыі вяслярнага канала ў Берасці, 
на што было выдаткавана амаль 66 млрд Br, спартовыя 
ўлады выказвалі ўпэўненасць, што Беларусь атрымае 
права правесці чэмпіянат свету ў акадэмічным весла-
ванні ў 2010г. (калі не сярод мацнейшых спартоўцаў, 
дык хаця б сярод моладзі). 

Аднак гэтыя намеры наўрад ці здзейсняцца. Як 
распавёў мэр Берасця А.Палышанкоў, у часе каман-
дзіроўкі ў аўстрыйскі Лінц, прадстаўнікі Міжнароднай 
федэрацыі веславання параілі беларускім ўладам 
пазмагацца за права правядзення больш сціплых спа-
борніцтваў – чэмпіянату Еўропы ў 2009-м годзе. 

Паводле спадара Палышанкова, зашкодзіць гэтаму 
можа недасканалая інфраструктура. Прадстаўнікі вяс-
лярных федэрацыяў іншых краінаў выказалі занепа-
коенасць тым, што, каб трапіць ў Берасце, трэба будзе 
спачатку дабірацца ў аэрапорты Варшавы альбо Менс-
ку, а ў самім Берасці не хапае сучасных гатэляў. 

Старшыня гарвыканкаму паабяцаў, што берасцейскі 
аэрапорт, які цяпер амаль што не выкарыстоўваецца, 
здолее прыняць самалёты са спартоўцамі, а да 2009-га 
году ў горадзе з’явяцца пяць новых гатэляў.

Між тым, на выканкаме Нацыянальнага алімпій-
скага камітэта было таксама разгледжана некалькі 
праблемных пытанняў. Прадстаўнікі акадэмічнага 
веславання, напрыклад, выказалі незадаволенасць 
харчаваннем на Берасцейскім вяслярным канале, якое 
забяспечвае адзін з рэстаранаў горада. Да якасці ежы 
ў спартоўцаў не было прэтэнзій, а вось колькасць іх 
не задавальняе. Першы віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага 
алімпійскага камітэта Генадзь Аляксеенка прыстра-
шыў вінаватых, маўляў, атрымаеце па поўнай! 

Мэр Берасця, пазнаўшы аб гэтай сітуацыі, таксама 
паабяцаў тэрмінова ўмяшацца. 

Пётр Пойта



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

Спадар эксперт Павал БІлаНУС

кАзкі жЫцця

КУЛьТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)
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амбасадар Беларусі ў 
Польшчы Павел латушка 
нечакана адмовіўся ад 
удзелу ў адкрыцці помніка 

Янку купалу ў Гданьску. 
Гэта, верагодна, вынік ад-

мовы ўладаў гораду ўвесці 
цэнзуру ў ход урачыстасці. 
Латушка яшчэ напярэдадні пры-

сутнічаў у Гданьску. У гэты ж дзень 
мясцовая “Газета” напісала, што супрацоўнік кон-

сульства Беларусі звярнуўся ў магістратуру па справе 
верша “Прарок”. 

На думку грамадскага актывіста Паўла Мажэйкі, 
гэты верш, які заклікае: “Паўстаньце, рабскія натуры, 
пакіньце свой адвечны сон...”, вельмі актуальны сёння 
для беларусаў. Таму дыппрадстаўніцтва адразу зрэага-
вала, паколькі песня на словы верша мела прагучаць 
падчас адкрыцця помніка. Але Гданьск не згадзіўся 
выкрэсліць песню са сваіх планаў. 

Помнік пастаўлены на скрыжаванні вуліцы Янкі 
Купалы і Мсцівага ІІ ў Гданьску – Аліве з нагоды 125-
годдзя з дня нараджэння беларускага паэта. Ініцы-
ятарам ўшанавання памяці Купалы была беларуская 
дыяспара Гданьска.

Прарок
Сярод маны, сярод насмешкаў,
Знак нейкі тулячы к грудзям,
Ішоў прарок пясчанай сцежкай
З навукай новаю к людзям.

Праціўны вецер лез у вочы
І плачам пеў, як дзіцянё, 
Звяр`ё зубамі йграла ўночы,
Днём выла ў небе груганне.

А ён, не знаючы граніцаў,
Ішоў, хістаючысь, наўслонь;
Агонь біў толькі з-пад зраніцаў,
Вялікіх праўд святы агонь.

Душа палала дзіўным жарам,
Бы з зораў выснутая ніць,
Што свет магла б сваім пажарам
Абвіць і к сонцу ўваскрасіць.

Ужо з сваім аклічным словам
Прарок далёка быў вядом,
Народу шмат збудзіў к дням новым,
Даў славу братнюю братом.

Аж так дасяг - аквечан хвалай -
Зямлі забранай сумных хат,
Дзе царства цемры панавала,
Дзе сілу ўзяў над катам кат.

Народ змарнеўшы таго краю
Свайго нат імені не знаў, 
Як непатрэбшчына якая,
Гібеў на свеце і канаў.

Галовы людзі пахіліўшы,
Зямлю капалі, як краты,
Ўтапіўшы ў мёртвай ночнай цішы
Усе жаданні яснаты.

Паўстанце, рабскія натуры,
Пакіньце свой адвечны сон,
Загаманіце віхрам, бурай,
Каб ажна дрогнуў ваш палон.

БелАРУСкі АмБАСАДАР 
ПАкРЫўДзіўСя 
нА ўлАДЫ гДАньСкА?

Пара у рукі браць паходні
Ўставаць, ісці, ноч асвятляць!
Бо што не возьмеце сягодня,
Таго і заўтра вам не ўзяць.

За мной, за мной, забраны людзе!
Я добрай доляй послан к вам
І знаю, што было, што будзе,
І вас у крыўду не аддам!

Так гаварыў і з рабства клікаў
Людзей на волю той прарок,
Ждучы з трывогаю вялікай
Ад іх адказу неўнарок.

А людзі, глянуўшы на сонца
Ў адказ казалі грамадой:
- Па колькі ж нам дасі чырвонцаў,
Калі мы пойдзем за табой?...

Янка купала 1912 г.

Шыльда 
фінансаваная 
амбсадай Беларусі 
ў Варшаве. 
Надпіс зроблены па-беларуску, прычым, паводле класічнага правапісу, і па-польску.

конкурС відэафільМаў
Рух “За Свабоду” абвесціў конкурс відэафільмаў 
“Беларусь, якую не паказвае БТ”

Спіс лепшых працаў будзе апублікаваны на ад-
мысловай старонцы конкурсу, а пераможцы атры-
маюць каштоўныя падарункі. Акрамя таго, кожны з 
удзельнікаў будзе мець магчымасць паказаць сваю 
працу некалькім міл’ёнам гледачоў, якія наведваюць 
відэа-сэрвіс YouTube.com. Пераможцамі стануць тыя 
аўтары, чые фільмы будуць найбольш рэйтынгавымі 
і высока адзначанымі прафесійным журы.

Усе ахвотныя могуць паспрабаваць сябе ў ролі 
рэжысёра. Ужо стартавала старонка відэа-конкурсу: 
http://by.milinkevich.org//contest/published/
Яна дае магчымасць кожнаму наведвальніку Інтэрнэта 
на ўласныя вочы пабачыць тое, што не паказвае БТ. 
На старонцы ўжо апублікаваныя першыя дасланыя 
відэаролікі. Кожны зможа дадаць свой ролік і прага-
ласаваць за іншыя.

Апошні тэрмін падачы відэафільмаў 20 ліпеня. 
Урачыстае падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне 
пераможцаў адбудзецца 27 ліпеня.

аляксандр Мілінкевіч:
Інтэрнэт разбурае манаполію рэжыму на электрон-

ныя СМІ. Сёння інтэрнэт – гэта адна з нашых асноўных 
зброяў у барацьбе за свабоду і праўду. Заклікаю ўсіх, 
хто неабыякавы да будучыні нашай дзяржавы і схільны 
да творчасці, уключыцца ў конкурс відэафільмаў.

алесь кудрыцкі
мэнэджэр культурніцкіх праектаў (Брусэль)

Свет змяняецца. Тэлеканалы губляюць манаполію 
на валоданне душамі – цяпер кожны з нас можа праду-
каваць сваю тэлекарцінку і мець пры гэтым доступ да 
мільённай аўдыторыі. Інтэрнэт нясе свабоду. Конкурс 
відэафільмаў – вельмі цікавая і сваечасовая задума. І 
сапраўды – нашто наракаць на адсутнасць незалежна-
га ТБ, калі яго можна стварыць уласнымі рукамі?

СваБода – гэта...
Рух “За Свабоду” абвесціў конкурс “Свабода - гэта…”

Жадаючыя прыняць удзел у конкурсе павінны даць 
сваё азначэнне СВАБОДЫ, працягнуўшы фразу “Сва-
бода - гэта…”. Дзесяць лепшых вызначэнняў будуць 
нанесеныя ў  якасці надпісаў на кашулькі, а аўтары-
пераможцы атрымаюць каштоўныя падарункі.

Мэта конкурсу - даць магчымасць кожнаму за-
думацца над тым, што такое СВАБОДА, як мы яе 
разумеем. Афіцыйная прапаганда робіць усё, каб мы 
забылі, што такое свабода. Усе вызначэнні Свабоды 
будуць апублікаваныя на сайце www.mlinkevich.org. 
У склад журы ўваходзяць Уладзімір Арлоў, Міхаіл 
Анемпадыстаў, Кася Камоцкая і іншыя.

Азначэнні СВАБОДЫ можна адпраўляць на e-mail: 
konkurs@milinkevich.org або sms на тэл.: (029) 9394062.  
Падвядзенне вынікаў адбудзецца 20 ліпеня.

БераСцеЙСкі фотаальБоМ
Выдавецтва “альтэрнатыва” выпусціла новы 
фотаальбом пра Берасце. 

Навінка адрозніваецца добрай якасцю паліграфіі, 
дызайна, вялікай колькасцю цікавых фотаздымкаў.

Іх аўтар – фотакарэспандэнт газеты “Вячэрні Брэст” 
Мікалай Чаберкус. Выданне, укладзенае ў элегантны 
кардонны футляр, можа стаць выдатным падарункам.

рыцары ў горадзе
23-24 чэрвеня Берасцейскі гарадскі парк культуры 
і адпачынку апынуўся пад уладай рыцараў.

Тут праходзіў міжнародны фэст сярэднявечнай 
культуры “Старажытнае Берасце”. Адбылося шэсце 
рыцарскіх клубаў, рыцарскія баі, турнір лучнікаў, а 
таксама канцэрт сярэднявечнай музыкі і танцавальнае 
шоў ад клуба “Берасцейскі замак”. На другі дзень 
рыцары прынялі ўдзел у тэатралізаваным штурме 
драўляных умацаванняў, які інсцэнуе аблогу 
Берасцейскага замка крыжакамі ў 1372г. 

хто Будзе на “БаСовішчы“?
В ы з н а ч а н ы  1 0 
беларускіх гур-
тоў - удзельнікаў 
фестывалю “Ба-
совішча-2007” у 
Польшчы.

Паводле выні-
каў канцэртаў, якія 
прайшлі ў Менску 
16-17 чэрвеня, вы-
значаны 10 гуртоў, якія возьмуць удзел у фестывалі.

Журы - музычныя крытыкі, журналісты і пра-
дзюсеры - выбралі дзевяць гуртоў. Гэта сталічныя 
каманды “РоСтра”, “SKA!RB”, “Sok”, “Termin X”, 
“Unia”, “Weeping Twilight”, “ZigZag”, а таксама “Фля-
ус і Кляйн” (Наваполацк) і “Indra” (Полацк). Дзесяты 
гурт - “Lilith” (Менск) - заняў першае месца паводле 
вынікаў інтэрнет-галасавання на музычным партале 
“Тузін гітоў” і стаў удзельнікам “Басовішча” без ад-
борачнага канцэрта.

На фестываль паступіла каля 50 заявак, з якіх журы 
адабрала 20 для ўдзелу ў канцэрце “Адборышча”.

“Басовішча” - фестываль музыкі маладой Беларусі, 
які праводзіцца штогод з 1990г. Арганізатарам высту-
пае Беларускае аб’яднанне студэнтаў у Польшчы.

“Басовішча-2007” адбудзецца блізу Гарадка ў 
Падляскім ваяводстве Польшчы. У адрозненне ад міну-
лых гадоў, фестываль будзе доўжыцца тры дні, з 19 па 
21 ліпеня, што дасць магчымасць выступіць большай 
колькасці гуртоў. Акрамя вядомых беларускіх каманд 
- “Крама”, “N.R.M.”, “Neuro Dubel”, якія пастаянна вы-
ступаюць на “Басовішчы”, плануецца запрасіць гурты 
з Польшчы, Украіны, Літвы і Італіі.

АДнЫм РАДком

                                Dzedzich week-news

інструкцыя па выжыванні, распрацава-
на спецыяльна для абітурыентаў.

Лета. Зноў прыйшло лета. Студэнты даздаюць свае 
апошнія іспыты і раз’язджаюцца хто куды. Біяфак і 
геафак – зноў у Тамашоўку, збіраць гербарыі і капаць 
шурфы, фізфак і матфак – ???. А куды ім ехаць? Так 
і застануцца, вылупіўшы вочы, сядзець і глядзець у 
манітор. Філолагі накіруюцца да бабак у вёскі – збіра-
ць народную творчасць, фальклор. Гісторыкі будуць 
капаць, мамантаў шукаць, а спортфак... Спортфак 
лепш не чапаць, мы іх тут пакінем, няхай у Берасці 
свае біцэпсы падкачваюць. Многа народу накіруецца 
ў летнія лагеры выхоўваць дзетак.

І вось цяпер на гэтыя студэнцкія месцы з усіх мяс-
тэчак, шчылін, кварталаў і гарадоў пасунецца крыху 
іншая, неадаптаваная людская маса – зялёныя вяліка-
вокія хлапчукі і дзяўчынкі з вечна незадаволенымі ба-
цькамі. Яны з цікаўнасцю будуць разглядаць будынак 
універсітэта, жаданае месца, аб якім яшчэ нічога не 
ведаюць, але так хочуць туды трапіць на 5 шчаслівых 
гадоў. Ох, гэтая шалёная абітурыенцкая часіна!

Глядзіш на гэтых “жоўтароцікаў” і думаеш: “Няўжо 
і я такім быў?!” Быў, канешне ж быў, і не так даўно. 
Імкнуўся, жадаў, спрабаваў і – паступіў. Таму цяпер і 
самому хочацца, гледзячы ў бліжэйшае мінулае, нешта 
параіць, засцярожыць. Бо універсітэт – гэта не войска, 
тут малодшых не б’юць, тут ім дапамагаюць.

Асабліва любяць дапамагаць хлопцы старэйшых 
курсаў першакурсніцам. Ой, як любяць. І тым часам 
казаць: “Давай увечары сустрэнемся, я табе яшчэ пра 
“прэпадаў” раскажу, а калі хочаш, можам яшчэ ў мяне на 
кватэры фоткі паглядзець: на практыцы ў нас тако-о-о-е 
было…” Дарэчы, дзяўчыны-старшакурсніцы не менш 
зацікаўлена глядзяць на маладзенькіх прывабных сту-
дэнцікаў, як вампіршы, жадаючы паспрабаваць свежае 
крыві. Даводзілася сам-насам сустракацца з такімі 
гісторыямі, таму кожнаму абітурыенту надалей раю 
заўжды насіць на шыі кавалачак чысныку і на ўсялякі 

выпадак, невялічкі асінавы кол. Прэзерватывы ў кішэні 
таксама не зашкодзяць. Засцерагайцеся.

У першакурснікаў-іншагароднікаў адразу з’явіцца і 
першая галаваломка: “Дзе жыць?” Калі ты не інвалід, 
не зялёны “чарнобылец”, не прыехаў ажно з Камчаткі ці 
Чачэніі, а твой дзядзька не дэкан, пра драўляны ложак у 
інтэрнаце на першым курсе можна забыць. Не хвалюйся 
– свае 175 літраў гарэлкі ты там паспееш выпіць. А зараз 
пачынай шукаць хату, пакой, бо потым будзе знайсці 
цяжэй, такіх як ты некалькі тысяч. Жыць давядзецца 
з бабуляй, можа, і з яе сабакам, дзедам і катом, якія 
ўвесь час спрабуюць нагадзіць у твае тапкі, хіба акрамя 
дзеда: ён крыху інтэлегентнейшы. Будзеш рэгулярна 
слухаць маразматычныя маналогі той самай гаспадыні 
і, можа, нават спаць на адной канапе разам з такім жа 
як ты студэнцікам, плоцячы 40$ у месяц.

На 5 гадоў курылка (калі паліш) і сталоўка (калі ясі) 
стануць тваімі ўлюбёнымі месцамі. Пра сталоўку пад-
рабязней. Паесці можна за 3-4 тысячы, але каб добра 
і нетаропка паесці, трэба спачатку ў час туды дабегчы. 
Бо стаянне ў чарзе, што пачынаецца ад дзвярэй, можа 
заняць увесь перапынак, а піхаць па-хуткаму ежу нікому 
не хочацца, ды і здароўе губляць неяк не прышпільна. 
Таму зрывацца з пар у сталоўку трэба адразу па званку. І 
хай лектар крычыць, што званок для яго, ведай – званок 
у першую чаргу для твайго страўніка.

Першы курс даволі натужны. І натужны па той прычы-
не, што выкладчыкі адразу пачнуць шмат патрабаваць, 
пужаць залікамі, сесіяй. Не хвалюйся: калі ты не зусім 
дурань і не запужанае дзіцятка, калі паступіў, – значыць, 
нешта ведаеш. Памятай, усе выкладчыкі маюць адну 
мэту: зацягнуць цябе па вушы ў навуку, і чым глыбей, 
тым лепей. Ёсць тры варыянты:

а) паддацца правакацыі, пражыць 5 гадоў сярод 
кніжнага пылу бібліятэк, страціць добры зрок і зда-
ровы колер твару, пажаўцець, як старонкі тых кніг, 
а напрыканцы стаць выдатным дыпламаваным пер-
спектыўным лабарантам ці вясковым настаўнікам, 
зашуганым кніжным гуру;

б) забіць на навуку, выкладчыкаў, на лекцыях спаць 
на апошніх крэслах ці з пахмелу ўпотай пацягваць мі-
нералку, выляцець на 3-м курсе і вярнуцца зноў у сваю 
вёску маладым перспектыўным трактарыстам;

в) быць у плыні ўсіх спраў, ведаць што, як і калі, але 
рабіць, у першую чаргу, што падабаецца ці ад чаго не 
адверцішся, жыць жыццём факультэта, але не забы-
ваць, што сёння сябры збіраюцца на бульвары ці што 
заўтра ў 15.00 залік па псіхалогіі. Тады напрыканцы 
атрымаецца малады спецыяліст са светлым позіркам 
і разуменнем, дзе працаваць і як жыць далей.

Каб расфарбаваць сваё жыццё, ва універсітэце ёсць 
шмат месцаў для ўвасаблення існуючых і нявызнача-
ных магчымасцяў і талентаў. Гэта танцавальныя, му-
зычныя, вакальныя, спартыўныя калектывы і секцыі, 
КВЗ, “Што, Дзе, Калі”, студэнцкі клуб і тэатральная сту-
дыя. Сваімі сіламі праводзяцца дыскатэкі, фестывалі, 
святы і забаўляльныя мерапрыемствы. Але ты павінен 
сам знайсці сабе прытулак, цікавы занятак.

Калі ты наогул вычварэнец – завітай у БРСМ, туды 
прымаюць усіх. Можа лічыш: “Навошта мне гэта ўсё 
патрэбна!”, тады яшчэ раз прачытай пункты а) і б) 
(уважліва прачытай). На “крайняк” можна паехаць у 
Камянецкі раён збіраць камяні з палёў (ёсць шанец 
няблага “падняцца”). А яшчэ – навучышся мастацтву 
пісаць чырвона-зялёныя валянцінкі, насіць транспа-
ранты на дэманстрацыях і “стучаць” на сваіх сяброў 
за добрую адзнаку на заліку. 

А калі ты “палітычны адмарозак”, які патрапіў пад 
уплыў заходняй агентуры і твой улюбёны колер “бел-
чырвона-белы” – заходзь у “Дзедзіч”, Таварыства бе-
ларускай мовы, Задзіночанне беларускіх студэнтаў ці ў 
БНФ. Там у горных грузінскіх летніках па падрыхтоўцы 
баявікоў цябе навучаць, як з дапамогай аднаго дохлага 
шчура атруціць горад, як голымі рукамі заваліць дзе-
сятак ўзброеных АМАПаўцаў і як пры дапамозе адной 
свечкі арганізаваць несанкцыянаванае шэсце. А калі 
сур’ёзна – пабачыш прыгожыя еўрапейскія гарады, 
знойдзеш сяброў і аднадумцаў (чытай пункт в).

Пра выкладчыкаў нічога сказаць не магу. Яны, як і 
студэнты, усе розныя. Ёсць і старыя маразматычныя 
прафесары, і маладзенькія сімпатычныя асістэнткі, і 
сур’ёзныя, патрабавальныя, якіх пачынаеш баяцца і 
слухаць, і стэрвозныя, вечна незадаволеныя, і добрыя, 
разумныя, як бацькі. Павер, мой дружа, сустрэнеш і 
першых, і другіх, і апошніх, бо выкладчыкі прыходзяць 
і сыходзяць, а вось твае аднагрупнікі застаюцца.

У групе таксама адразу вызначы сваё месца, не 
згубіся сярод студэнцкага натоўпу, каб па заканчэнні 
універсітэта не сказалі: “А што гэта за Сярожа сядзіць 
тут, я нават і не памятаю, што з ім вучыўся.”

Ну што, наперад! Да ведаў! Поспехаў – абітура!

Па пытаннях звяртацца pawal@tut.by

як БЫць 
СтУДЭнтАм?

Гэтага чалавека трэба ведаць! Знаёмцеся: рэктар БрДУ Мечыслаў Эдвардавіч часноўскі

Жыццё ў інтэрнаце, безумоўна, мае свае станоўчыя бакі



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

Падрыхтаваў Павел ДайлІД

ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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Вікторыя МаМУТа

мАлАДЫя гАлАСЫ

ПоштА “ДзеДзіЧА”

Словы народна-несур’ёзныя. 
Народу дапамагаў Павал Б.

Сёння тэма паваеннага антыбаль-
шавіцкага супраціву ў афіцыйнай 
гісторыяграфіі з’яўляецца забаро-
ненай. гістарычная навука Беларусі 
кінутая ў ціскі ідэалогіі рэстаўрацыі 
сацыялізму. У гістарычным выву-
чэнні нашай Бацькаўшчыны адсут-
нічае плюралізм меркаванняў.

Нягледзячы на гэта, існуе неабходнасць адсунуць 
ідэалагічныя межы і па-іншаму паглядзець на тое, 
што адбывалася ў Беларусі адразу пасля нямецкай 
акупацыі. Ці адбылося ў 1944 годзе вызваленне Бе-
ларусі? Так, але нельга забывацца і на тое, што адзін 
таталітарызм замяніў другі, з усімі зыходзячымі ад-
сюль наступствамі: калектывізацыяй, раскулачваннем, 
рэпрэсіямі, задушэннем усяго нацыянальнага. “Вора-
гамі народу” станавіліся ж не бандыты-крымінальнікі, 
а тыя, хто меў нейкія іншыя перакананні, хто марыў 
годна жыць і не жадаў быць часткаю бяздушнага ан-
тычалавечага механізму, якім кіравала бальшавіцкая 
партыя. У такіх умовах ізноў пасля вайны беларускія 
лясы напоўніліся тымі, хто выбіраў шлях змагання з 
савецкай уладай. Не выключэннем была і Піншчына, 
дзе акрамя ўласнабеларускіх антысавецкіх фармаван-
няў актыўна дзейнічала яшчэ і Украінская Паўстанцкая 
Армія – вайсковае аддзяленне Арганізацыі Украінскіх 
Нацыяналістаў. Трэба адзначыць, што пасля вайны ў 
кожным раёне існаваўшай тады Пінскай вобласці для 
барацьбы з антысавецкімі партызанамі ствараліся 
спецыяльныя знішчальныя батальёны. Яны налічвалі 
ад 50 чалавек і фармаваліся з былога партыйна-
партызанскага складу пад патранажам мясцовых 
аддзяленняў НКУС. Афіцыёзныя гісторыкі называюць 
антысавецкіх партызанаў таго часу “бандытамі”. Але ці 
заўсёды чальцы знішчальных батальёнаў дзейнічалі ў 
адпаведнасці з нормамі заканадаўства? 

Напрыклад, у сакавіку 1945 года байцы знішчаль-
нага батальёну ў Ганцавіцкім раёне Уфімцаў і Дрэнь 
пабілі шыбы ў вокнах селяніна, за што і былі звязне-

ныя. Аднак, “учитывая, что они осознали свою ошибку 
и проделали большую работу по вылавливанию де-
зертиров (выловили 43 дезертира)” ужо праз некалькі 
дзён гэтых байцоў батальёну выпусцілі на волю. Таму 
не ўсё так проста…

У Дзяржаўным Архіве Берасцейскай вобласці зна-
ходзіцца дакумент (фонд 7581, вопіс 3, справа 698, 
аркушы 32-35), які пралівае пэўнае святло на супраць-
стаянне антысавецкіх партызанаў і савецкай улады 
на Піншчыне ў 1948 годзе. Трэба падкрэсліць, што 
час актыўнейшага супраціву савецкай уладзе пакуль 
ішоў на спад, каб разгарэцца з новай сілаю падчас 
правядзення масавай калектывізацыі ў 1949 годзе. 
Для найлепшай ілюстрацыі прыводзім поўны змест 
таго дакументу, без скаротаў:

Секретарю ЦК КП(б)Б т. Гусарову Н.И.  
Секретарь Пинского Обкома КП(б)Б 

П.Тетюшев
В связи с проводимой партийными и советскими 

организациями работой по коллективизации сельско-
го хозяйства участились случаи совершения терактов 
над советско-партийным активом, поджогов домов 
сельского актива и колхозов, ограбления и ряд других 
враждебных проявлений.

За последние 2 года было 227 случаев различного 
рода крупных бандитских проявлений, в результате чего 
убито и ранено по неполным данным 66 человек пар-
тийно-советского актива и работников МГБ и МВД.

Несмотря на то, что органами МГБ и МВД ликви-
дировано за 2 года 145 банд с общим количеством 
бандитов 1536 человек, однако террористические 
акты не сокращаются, а увеличиваются. 

В настоящее время на территории области посто-
янно действуют 10 бандгрупп с общим количеством 
более 100 человек:

- Банда “Украинской Повстанческой Армии” гла-
варя “Волос” из 5 человек и бывшего главаря Бебко из 
4 человек, действующие в южной и северной частях 
Ивановского района. В этом же районе действует 
банда Романовича из 8 человек.

- Банда “УПА” “Олексы” из 5 человек, действу-

- Банда “УПА” Андрейковца из 5 человек в Давид-
Городокском районе.

- Банда “УПА” Гречко из 6 человек в Дрогичинс-
ком районе.

- Банда Армии Крайовой “Вин” Корженевича из 
6 человек в Логишинском и Пинском районах.

- Банда Цуба Владимира из 14 человек, дейс-
твующая в Ленинском, Лунинецком и Ганцевичском 
районах.

- Банда местного формирования бывшего главаря 
“Штурхало” из 6 человек в южной части Ленинского, Луни-
нецком и северной части Давид-Городокского районов.

Все эти банды находят питательную среду у кулац-
ко-националистических элементов области, которые 
оказывают им всякое содействие.

В Дрогичинском, Ивановском и других районах в 
массовом количестве распространяются антисовет-
ские и оуновские листовки. Распространителями и 
организаторами являются кулаки, нацисты и сектанты, 
установившие связи с оуновским подпольем.

Пинская область сильно засорена украинскими и 
белорусскими националистами, сектантами, бывшими 
немецкими полицейскими и кулаками.

В настоящее время в области насчитывается около 
700 кулацких хозяйств, 2081 семья родственников 
репрессированных органами МГБ, до 400 человек 
немецких ставленников и полицейских, более 200 
семей украинских и белорусских националистов, до 
600 семей родственников бандитов.

В течение 1948 года кулацко-националистическими 
элементами было совершено 100 с лишним прояв-
лений, наиболее характерными из которых являются 
следующие:

28 июля в деревне Любань Ленинского района 
совершен налет на помещение сельского совета, где 
смертельно ранен заместитель председателя сель-
совета т. Шевчик.

8 августа совершен налет на автомашину Лунинец-
кого районного отделения МВД, следовавшую в район, 
где ранен помощник начальника милиции т. Шапова-
лов и председатель сельского совета т. Пятница.

9 августа разгромлено помещение сельсовета в 
деревне Мохро Ивановского района.

13 сентября в деревне Лучи Лунинецкого района 
сожжен дом депутата сельсовета т. Бойко.

15 сентября в деревне Упирово Ивановского района 
совершен теракт над начальником райконторы связи 
т. Мотогуз, инспектором райсобеза т. Войтович и 
заместителем начальника Областного управления 
связи т. Ясинским.

16 сентября в деревне Жолкино Пинского района 
сожжен дом депутата сельского совета т. Боричевс-
кого и убита его жена.

25 сентября в деревне Малые Чучевичи Лунинец-
кого района совершен теракт над бригадиром колхоза 
т. Курак Антоном.

22 октября в деревне Будча Ганцевичского района 
совершен теракт над председателем сельского совета 
т. Егоровым.

25 октября в деревне Глинной Столинского района 
убиты член истребительной группы т. Пафичиц, хозя-
ин дома т. Ярошевич и его жена.

27 октября в деревне Рухча Столинского района 
убит член истребительной группы т. Лемешевский.

31 октября в деревне Оснежичи Пинского района 
совершен теракт над председателем сельсовета, де-
путатом Верховного Совета БССР т. Полещук.

Исходя из всего изложенного выше, Пинский обком 
просит поставить вопрос перед ЦК ВКП(б) и Союзным 
правительством разрешить выселить из пределов 
области кулаков, родственников бандитов и бандпо-
собников, украинских и белорусских националистов 
и немецких ставленников.

1948 г.

ПіншЧЫнА 
АнтЫСАвецкАя

Невядомы атрад УПа. Палессе. 1947г.

МоЙ універСітэт
Ёсць многа спакусаў на нашай зямлі.
І грошаў ёсць шмат калі-некалі.
Ёсць мама і тата, дзядуля стары,
Шалёнае лета, дзяцінства сябры.

Але ёсць яшчэ і цікавы прадмет,
З ім мне паступаць ва універсітэт.
Вось і дзяцінства праходзяць гады,
Вучыцца мне трэба, пакуль малады.

Чыкага, Берлін, а можа Тамбоў,
Нью-Йорк, Вашынгтон ці наш Магілёў,
Мілан, Амстэрдам, шыкоўны Парыж,
Куды ж паступаць, мне скажыце, куды ж?

Куды захачу, туды паступлю,
Але лепш я пайду ў БрДУ.
Там смажні цудоўныя, кажуць, пякуць,
Гады, як імгненні, у навуцы ідуць.

Там лектар, каханне, цудоўны настрой,
Заняткі, гулянкі, інтэрнацкі пакой,
Лукашэнкі цытаты, у сталоўцы абед,
БрДУ – цяпер мой універсітэт.

2007г.

У ПошУкАх 
ПРАцЫ нА летА
лета – доўгачаканая пара не толькі для 
студэнтаў. здаецца, здаў сессію – і ад-
пачывай сабе. Але большасць сучаснай 
моладзі ўжо знайшла ці пачынае шукаць 
месца сезоннай падпрацоўкі.

Увогуле, зараз не модна проста адпачываць, то бок 
займацца “нічоганерабленнем”. Самая крэатыўная мо-
ладзь цяпер шукае “два ў адным”: сумяшчэнне працы 
і адпачынку. Можа гэта звязана з тым, што адпачынак 
у наш час занадта каштоўны, таму, каб добра “тусіць”, 
трэба не менш добра зарабляць. Атрымліваецца такая 
схема: зарабіў – прагуляў і г.д. Жартую, канешне. 
На самой справе, так адбываецца даволі рэдка, бо 
сучаснае маладое пакаленне ашчаднае, адказнае і 
разважлівае.

Самым распаўсюджанным і запатрабаваным відам 
падпрацоўкі былі і застаюцца рамонтна-будаўнічыя, 
а таксама разгрузачна-пагрузачныя працы. Аплата 
часцей задавальняючая і штодзённая. Але быць 
чорнапрацоўным даспадобы не ўсім. Ды і фізічныя 
характарыстыкі не заўсёды даюць магчымасць мала-
дому чалавеку займацца такімі працамі.

У апошні час стала папулярным (прынамсі, сярод 
маіх знаёмых) уладкоўвацца ахоўнікамі і круп’е ў начных 
клубах. Спачатку – некалькідзённыя курсы, потым – дзве 
ночы працуеш і дзве адпачываеш. І так – покуль не 
абрыдне. Заробак, канешне, убогі, але затое колькі 
гонару! Сапраўды, паглядзіш – накрухмаленая белая 
кашуля з кароткім рукавом, з-пад якога выглядае моц-
нае мужчынскае плячо, чорныя нагавіцы са стрэлкамі, 
велічна-спакойны позірк у нікуды…

Калі ты не пагардлівы і шукаеш імгненнага заробку, 
то можна з самай раніцы падыйсці да цэнтру занятасці. 
Сюды пад’язджаюць прыватнікі і наймаюць жадаючых 
падпрацаваць на дзень-два. У 
асноўным, на будаўнічыя пра-
цы. Плоцяць каля 20 даляраў 
у дзень, і ў іх асабліва не па-
філоніш – трэба будзе папых-
цець. Дзяўчын бяруць на пра-
полку і іншыя сельгаспрацы. 
Аплата значна меншая, чым у 
хлопцаў. Можна, канешне, ад 
гарадскога Цэнтра занятасці 
насельніцтва разам з п’яніцамі 
паехаць у калгас: прыбіраць 
каменне з палёў, выразаць 
нажніцамі калоссе іржы, якое 
забруджвае палі пшаніцы, і 
праполваць, а напрыканцы 
лета і восенню – збіраць ура-
джай. Тут болей за 10.000 Br у 
дзень наўрадці заробіш. 

Для вясковай моладзі тыповы занятак – збор 
лясных ягад і грыбоў для далейшай іх здачы ў мяс-
цовыя пункты прыёму сыравіны. Ужо ў Берасці існуе 
прадпрыемства па пераапрацоўцы грыбоў і ягад. Туды 
ўладкоўваюцца ў асноўным дзяўчаты, і заробкі там 
досыць прымальныя. Але працоўны дзень тут з 8 да 
20, і трэба працаваць у халадзільнай камеры. 

Калі пашанцуе, можна праз знаёмых уладкавацца 
на базу адпачынку “Белае возера” і рабіць там хот-догі 
для турыстаў. Калі яшчэ больш пашанцуе – рабіць 
тыя ж хот-догі у якой-небудзь Нікалаеўцы на беразе 
Чорнага мора. 

Вельмі “цывільная” праца для студэнтаў БрДУ – важа-
тым у дзіцячым летнім лагеры. Праз студклуб можна 
патрапіць і ў Анапу, і ў Адэскую вобласць. У грашовым 
плане не вельмі прывабна, але затое не напружна і 
паралельна адпачываеш.

Таксама сёлета ў БрДУ арганізуюцца студатрады ў 
Польшчу на збор клубніцаў, чарніцаў, малінаў. Заробак 
– ад $450 у месяц (- 50 у.а. за праезд, мед. страхоўку і 
штосьці яшчэ). Пражыванне па 4-8 чалавек у гатэль-
ных нумарах, база знаходзіцца ў 40 км. ад Варшавы. 
Але выпадковаму студэнту прабіцца туды нерэальна.

Некаторыя азартныя маладыя людзі спадзяюцца 
на такія неардынарныя варыянты прыбытку, як бук-
мекерская кантора і казіно. Рызыкоўна, але можа 
быць. Ведаю пару хлопцаў з такімі прыхільнасцямі: 
“падымаюцца” даволі часта. Але “апускаюцца” усё 
ж часцей.

Так што выбар багаты, і рашэнне за вамі. Было б 
жаданне. Але памятайце, што асноўная мэта студэнта 
– адукацыя, а не праца, і вакацыі зробленыя для адпа-
чынку. Таму не забудзьцеся адпачыць і набрацца сіл 
на наступны навучальны год.

Як і многім шкалярам, мне давялося пабываць 
сябрам БРСМу. З’яўляючыся рэдактарам школьнай 
газеты, я быў вымушаны паказваць прыклад іншым 
падлеткам, таму як у школе з 2000-мі вучняў у БРСМ 
уваходзілі толькі 63 чалавекі. Я стаў 64-м. За 2 гады 
ў гэтай арганізацыі я не атрымліваў ніякай інфарма-
цыі пра яе дзейнасць і пра акцыі даведваўся толькі з 
мясцовай газеты.

І вось скончылася школа, усе мараць пра паступ-
ленне ў ВНУ. На дыскатэцы ў парку для сябраў БРСМ 
была скідка. І ўсе вырашылі, што БРСМ выконвае свае 
абяцанні і што сябры гэтай арганізацыі будуць мець 
перавагу пры паступленні ў ВНУ. Мая маці таксама 
спадзявалася на гэта. Калі я падаваў дакументы на 
паступленне, у мяне ніхто не пытаў пра сяброўства ў 
“моцным аб’яднанні моладзі нашай краіны”.

1 верасня ў залікоўку кожнаму паклалі бюлетэнь аб 
дзейнасці БРСМ. Там былі і правілы ўступу ў арганіза-
цыю. А на першым старастаце (я быў старастай групы) 
нам казалі, што бюлетэні павінны былі даць нам яны, 
але за імі ніхто са старастаў так і не прыйшоў.

Цікавая заўвага - я нікому не казаў пра сяброўства 
ў БРСМ, а з мяне патрабавалі грошы на сяброўскія 
ўнёскі. Я адмовіўся плаціць, і гэтым усё скончылася.

У мясцовай суполцы дэмакратычнай моладзі ёсць 
традыцыя: моладзь выходзіць на прыроду, дзе аб-
мяркоўвае свае справы і спальвае сяброўскія білеты 
БРСМу. Так я выйшаў з БРСМ і выказаў сваё стаўленне 
да гэтай арганізацыі.

Алесь СтрАчук
З.Ы. Аднак бывае і так, што 

сяброўства ў БРСМ дапамагае, 
калі вельмі пашанцуе. Калі мяне 
адлічалі за мой удзел выбарах-
2007, па адным загадзе са мной 
ішоў старшыня БРСМу факультэ-
та. У яго было 60 гадзін пропус-
каў і 5 неатэстацый, але ж нейкім 
цудам ён застаўся, а такія як я 
павінны былі ехаць дадому.

а яшчэ можна мыць камяні помніка Я. купалы. Менск. Фота: ByMedia.net
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ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

комУ мешАют 
АнтеннЫ?
в Беларуси власти проводят массовую 
кампанию по уничтожению спутнико-
вых тарелок для приема телевизионного 
сигнала. По официальной версии, тарел-
ки «портят внешний вид домов» (до сих 
пор почему-то не портили). на самом же 
деле все, кого затронула новая инициати-
ва властей, уверены: борьба с тарелками 
связана с тем, что осенью с территории 
Польши начинает вещание через спутник 
независимое белорусское телевидение.

откуда Сигнальчик? 
из Польши, веСтиМо! 

Страх Александра Лукашенко перед белорусским 
телевидением, вещающим с территории Польши, 
отнюдь не случаен. Ведь речь в данном случае идет о 
крупнейшем в Польше белорусском анклаве (Белос-
токское воеводство, города Белосток и Бяла-Под-
ляска), где живет несколько миллионов этнических 
белорусов, весьма прохладно относящихся к Лука-
шенко и его режиму. Белосток за последнее деся-
тилетие вообще практически стал столицей «другой 
Беларуси» – там проводятся запрещаемые в Минске 
белорусскоязычные рок-фестивали («Басовiшча»), 
вещает независимое белорусское FM-радио, учатся 
студенты, выгнанные из белорусских ВУЗов за участие 
в акциях оппозиции и т.д. Добавьте сюда сильнейшие 
культурные, религиозные и семейные связи жителей 
польской Белосточчины и Западной Беларуси. Понят-
но, что появление независимого телеканала, который 
будет иметь белорусское происхождение, но излагать 
точку зрения, не соответствующую благостно-офи-
циальной, способно произвести в Беларуси эффект 
разорвавшейся бомбы.

заПретить нельзя разрешить
Все началось в середине апреля, когда под угрозой 

наказания штрафом убрать спутниковые телеантенны 
приказали жителям города Лида Гродненской области. 

Вскоре это требование распространилась на владель-
цев таких телеантенн по всей Гродненской области. 
Сначала представители властей утверждали, что 
спутниковые тарелки «портят внешний вид зданий», 
а потом «вспомнили», что все эти тарелки установ-
лены незаконно. Незаконно – потому, что никаких 
законодательных актов относительно спутниковых 
антенн ни в городе Лида, ни в Гродненской области, 
ни в целом в Беларуси нет. То есть устанавливать их 
никто прежде не запрещал – просто не было мотива 
для подобного запрета.

В мае борьба со спутниковыми антеннами началась 
уже в Минске. ЖЭСы рассылают квартиросъемщикам 
уведомления о необходимости «предоставить до-
кументы на установленные спутниковые антенны». 
В случае, если спутниковые тарелки установлены 
самовольно, их требуют снять и заплатить штраф 
в 465 тыс. рублей. На проспекте Независимости 
– главной улице столицы – «тарелки» уже поснима-
ли, нисколько не интересуясь мнением жителей и не 
смущаясь тем, что спутниковые антенны – это чья-то 
собственность.

Однако на сегодняшний день в Минске, как и в 
других городах, нет никаких инструкций о порядке 
согласования установки телевизионных антенн. Со-
ответственно нет и оснований утверждать, что кто-то 
установил антенну с нарушением законодательства. 
Чиновники советуют владельцам спутниковых таре-
лок «Обратиться в исполком к архитектору района, 
затем – в проектную организацию, где разработают 
индивидуальный проект, с которым необходимо будет 
обратиться в ЖЭС. А мы проверим, чтобы антенны не 
мешали другим жильцам, не закрывали обзор».

БорьБа С эфироМ
Белорусские юристы ожидают, что кампания 

получит республиканский масштаб, и в других реги-
онах начнутся такие же действия, направленные на 
сокращение числа пользователей спутниковых ан-
тенн. Можно предполагать, что к решению проблемы 
власти подойдут избирательно – будет проводиться 
селективный анализ владельцев спутниковых антенн 
посредством соответствующей регистрации. Таким 

Зняць прыватныя спадарожнікавыя антэны патра-
буюць на гэты раз ад жыхароў Пінска. абвесткі з 
адпаведным загадам з’явіліся на пад’ездах жылых 
дамоў па ўсім горадзе. 

Як паведаміў службе маніторынгу БАЖ намеснік 
начальніка Пінскага гарадскога вытворчага аб’яднання 
“Жыллёва-камунальная гаспадарка” Мікалай Базан, 
распараджэнне паінфармаваць жыхароў шматпавяр-
ховых дамоў аб неабходнасці зняць антэны атрымалі 
на планёрцы 28 траўня ўсе начальнікі ЖЭУ Пінска.

“Прычына патрабавання вельмі простая: антэны 
псуюць фасады будынка і пакрыццё даху, у выніку 
затапляюцца вадой кватэры верхніх паверхаў”, – пат-
лумачыў Мікалай Базан. Па яго словах, уладальнікі 
спадарожнікавых антэн павіны дэмантаваць іх самас-
тойна, інакш рызыкуюць атрымаць штраф.

Жыхарка Пінска, сябра БАЖ Валянціна Наварыч 
прачытала, між іншым, ў абвестцы на пад’ездзе свайго 
дома, што неабходна зняць антэны з дахаў. Далей 
тлумачылася, што гэта небяспечна для даху.

образом, появляется возможность создавать пре-
грады в использовании этих антенн представителям 
оппозиции или общественным активистам. А граж-
данам, которые не вызывают у власти опасения, что 
будут распространять независимую информацию, 
разрешат установить «тарелки».

Между тем, требование властей убрать спутнико-
вые антенны противоречит статье 34 Конституции, 
которая дает право гражданам на получение, хранение 
и распространение любой информации. В этом случае 
нарушаются также международные обязательства РБ 
о свободе распространения информации независимо 
от государственных границ. К тому же, пока не нача-
лось создание независимого белорусского телекана-
ла, власть почему-то не замечала, что антенны портят 
эстетичный вид зданий. Да и сейчас никто не требует 
от граждан наводить порядок в целом на балконах. 
Никто не принуждает их снять веревки для белья, 
да и само белье, убрать с балконов старые шкафы, 
лыжи, не делает замечания, когда плохо застеклили 
или покрасили балкон. Зло увидели только в спутни-
ковых тарелках.

уже Проходили
Нынешняя ситуация со спутниковыми тарелка-

ми очень похожа на ситуацию полуторагодичной 
давности с домашними компьютерными сетями. 
Тогда государственный телекоммуникационный мо-
нополист «Белтелеком» провел целую кампанию по 
уничтожению самодельных локальных компьютерных 
сетей в многоквартирных домах. Дело в том, что в 
Беларуси самый дорогой в Европе доступ в интер-
нет, и потому позволить себе часто пользоваться 
глобальной сетью могут немногие жители страны. 
В условиях, когда любая оппозиционная пресса де-
факто запрещена, интернет-сайты стали основным 
источником информации о сопротивлении режиму 
Лукашенко. Самопальные домашние компьютерные 
сети позволяли пользователям приобретать доступ в 
интернет «вскладчину» (а значит, по доступной цене), 
что, конечно же, не понравилось властям. Впрочем, 
домашние сети ликвидировались, опять же, под пред-
логом «несоответствия законодательству». Которое, 
как и в случае со спутниковыми тарелками, попросту 
отсутствует. В результате сегодня 99% домашних 
компьютерных сетей существует нелегально.

– Але спадарожнікавая антэна, якая належыць 
мне, прымацаваная да цаглянай сцяны ў спецыяльнай 
нішы, яе нават не бачна з вуліцы. Дах антэна не закра-
нае і не псуе яго, – кажа Валянціна Наварыч. 

– Я патэлефанавала начальніку ЖЭУ №1 Ніне Гар-
дзеевай і патлумачыла гэта. Аднак мне адказалі, што 
патрабаванне абавязковае для ўсіх жыхароў дома. 
Маўляў, дыскутаваць – марнаваць час: “Выконвайце 
загад, інакш будзе складзены адміністрацыйны пра-
такол і заплаціце штраф”.

Намеснік старшыні Пінскага гарвыканкама, які 
курыруе ЖКГ, А. Сацута, адмовіўся адказаць на 
пытанні, спаслаўшыся на тэрміновы ад’езд, і параіў 
усё высвятляць у кіраўніцтва жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі горада.

У аддзеле па ідэалогіі Пінскага гарвыканкама ад-
казалі, што нічога не ведаюць пра патрабаванне ЖЭУ 
горада, але, калі яно ёсць, трэба выконваць.

Пакуль масавага зняцця антэн-“талерак” у Пінску 
не назіраецца. 

вАйнА з «тАлеРкАмі» ПРАцягвАеццА

BULLeTinonLine.oRG

У кніжных крамах горада Берасця 
з’явіўся новы альбом, прысвечаны 
200-годдзю з дня нараджэння вя-
домага мастака, кампазітара, музы-
канта і палітычнага дзеяча XIX ста-
годдзя напалеона орды. 

У ім прадстаўлена каля дзвюх сотняў графічных і 
акварэльных работ, якія захоўваюцца сёння ў фондах 
Нацыянальнай бібліятэкі. Выданне вылучаецца не 
толькі мноствам прадстаўленых твораў нашага су-
айчынніка, але і каляровым рашэннем. У адрозненне 
ад папярэдніх выданняў, у новым альбоме каларыт 
малюнкаў максімальна набліжаны да арыгіналаў.

Гартаеш пажаўцелыя старонкі, і на першы погляд 
здаецца, што малюнкі і акварэлі – занадта простыя 
і аднатыпныя па кампазіцыйным рашэнні. Вось, 
напрыклад, эскіз сядзібы Урсын-Нямцэвічаў у 
Скоках: невялікі сядзібны дом, брама з варотамі, 
парк і некалькі сілуэтаў людзей. Здаецца, нічога 
арыгінальнага, нічога велічнага ці захапляючага. Але 
калі прыглядзецца больш уважліва, калі ўнікнуць у 
глыбіню задумкі мастака, адкрыюцца і патаемны 
сэнс простых кампазіцый, і веліч спадчыны Напа-
леона Орды.

Перагортваючы старонкі альбома, пачынаеш 
адчуваць подых часу. І ўзнікаюць перад вачыма ха-
рактэрныя асаблівасці той эпохі, калі жыў і тварыў 
мастак. Вось апранутая ў пышныя сукенкі дамы і 
галантныя кавалеры ў строгіх касцюмах гуляюць у 
цяністым парку. Здалёк даносяцца гукі фартэп’яна. 
Здаецца, гэта мазурка Шапэна. Яе змяняюць акорды 
паланэза Міхала Клеафаса Агінскага “Развітанне з 
Радзімай”. Музыка аддаляецца, і вось ужо чутны 
цокат капытаў і фырканне коней, што вязуць брыч-
ку, з якой вось-вось пакажацца маленькага росту з 
невялікім жывоцікам памешчык. А праз прыадчы-
ненае акенца вясковай сядзібы даносіцца тонкі пах 

французскіх водараў і вытанчаных страў. Не інакш 
сення ў палацы будзе баль...

Але за такой знешняй ідыліяй хаваецца нейкая па-
таемная цішыня. Прыглядзішся – а замак альбо палац 
 – у руінах. Побач пасуцца гурты хатніх жывел. І прас-
тупаюць першыя прыкметы заняпаду каларытнай і 
самабытнай культуры Вялікага княства Літоўскага 
– калісьці велічнай і магутнай дзяржавы.

Разумеючы і адчуваючы пачатак гібелі культуры 
роднага краю, Напалеон Орда – мастак, кампазітар і 
проста патрыёт сваей Радзімы  – імкнецца ўвасобіць 
на паперы цудоўныя палацы, манументальныя замкі, 
шляхецкія сядзібы, рэгулярныя паркі, кляштары, 
цэрквы і касцелы.

Углядаючыся ў кранутыя часам невялікія па паме-
рах лісткі, пачынаеш адчуваць гімн Напалеона Орды 
чалавеку-творцу. Усё ў яго творах працуе на ідэю 
велічы мастацтва. Нават маленькія постаці людзей, 
якіх мастак увасабляе літаральна ў кожнай сваей 
рабоце, прызваны паказаць, што моц мастацтва 
вышэй свайго творцы. 

Дзякуючы менавіта малюнкам Напалеона Орды, 
мы маем магчымасць захапляцца прыгажосцю і 
веліччу таго, што не дайшло да сенняшняга дня або 
павержана ў руіны па прычыне культурнай бязгра-
матнасці папярэдніх пакаленняў.

І мы, нашчадкі, павінны быць удзячныя мастаку 
за магчымасць дакрануцца да багатай гістарычнай 
спадчыны нашай Радзімы, за яго талент, з дапамогай 
якога ён збярог, хоць і на паперы, страчанае намі. А 
калі адзін чалавек здолеў пакінуць пасля сябе такую 
спадчыну, то што будзе, калі мы ўсе пачнем клапа-
ціцца аб нашай Радзіме і зберагаць яе культуру? 
Магчыма, менавіта тады яна расквітнее, і менавіта 
тады мы здолеем адказаць на пытанне самога мас-
така: “Лягуць у магілы старцы...

 А хто іх заменіць?” А заменім іх мы...

гАРтАюЧЫ 
ПАжАўцелЫя 
СтАРонкі...

БЯРоЗа-каРТУЗСкаЯ
кляштар картэзіянцаў закладзены ў 1618г. князем львом Сапегам 
у прыгожай і багатай ваколіцы над ракой Ясельдай.
У 1706г. заваяваны шведскім каралём карлам ХІІ.
З альбома Н. орды

ВыСокалІТоўСк.
Старажытнае ўладанне князёў Сапегаў. князь аляксандр 
Сапега, канцлер вялікі літоўскі, заснаваў ў 1785г. кляштар 
баніфратаў са шпіталём.
З альбома Н. орды

Напалеон оРДа

Вокладка новага альбома малюнкаў 
Напалеона орды
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