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“Дзедзіч” адкрывае 
новы сезон. 

Будзе шмат цікавага. 
Сачыце за навінамі на 

dzedzich.org

САбРАлоСя бЕдНА СтудэНцтВА
Конкурс «Дзедзіча»

будуЕм СВой дом
Дзедзіч правёў летнік у Залессі

ВёСкА бЕз будучыНі
У Лунінецкім раёне

2 4 6 9

«Дзедзіч» працягвае працу над праектам «За Вела-
Брэст!» У нас грандыёзныя планы і праца на любы 
густ. Калі вы паспелі палюбіць двухколавага сябра 
ці толькі думаеце з ім пазнаёміцца, мы вас чакаем!

У дадзены момант ідзе актыўная работа па 
стварэнні сацыяльных відэаролікаў пра карысць пе-
рамяшчэння на роварах. Пры дапамозе кампетэнтных 
спецыялістаў будуць створаны 10 відэаролікаў. 

Праз іх мы хочам данесці да моладзі ўсе плюсы 
гэтага віду транспарту, бо ровар гэта:

- Падцягнутыя ножкі, здаровы колер твару, строй-
нае цела і моцнае здароўе;

- Чыстае паветра, якім будуць дыхаць жыхары Бе-
расця, калі паменшыцца колькасць аўтамабіляў, якія 
атручваюць атмасферу;

- Эканомія грошаў і часу на праезд у грамадскім 
транспарце.

Пра гэта і шмат пра што іншае мы распавядзем у 
відэасюжэтах. 

Шаноўны чытач! 
Ты можаш таксама прыняць удзел у здымках. 
Далучайся да нашай групы «УКантакце»: 
http://vkontakte.ru/event29524612.
Здымкі будуць праходзіць увесь верасень.
Усе, хто жадае паўдзельнічаць у здымках/даць 

ровар/дапамагчы ў арганізацыі і інш. тэлефануйце: 
8 (029) 222-58-22 або пішыце: vybor@tut.by.

Віктарына: Ведай Бела-
русь!
На сайце «Дзедзіча» (dzedzich.org) пачалася серыя 
інтэлектуальных конкурсаў. Сярод іх – некалькі 
віктарын звязаных адной тэмай: Беларусь, яе 
культура, гісторыя, геаграфія і інш.

На сайце “Дзедзіча” будзе апублікавана 3 віктарыны 
(у кожнай па 5 пытанняў з варыянтамі адказаў, сярод 
якіх толькі адзін правільны). Першая з іх ужо з'явілася.

Пасля падвядзення вынікаў усіх трох віктарын 
будуць абраныя пераможцы, якія атрымаюць 
каштоўныя і памятныя падарункі на ўрачыстай су-
стрэчы пераможцаў. У якасці каштоўнага падарунка 
выступае флэшка, прэзентаваная адным са спонсараў 
“Дзедзіча”. У якасці памятнага падарунка – імянны 
сертыфікат пераможцы конкурса. Для таго, каб прэ-
тэндаваць на атрыманне прызу, трэба прыняць удзел 
ва ўсіх трох віктарынах.

Правільна адкажыце на ўсе пытанні, запоўніце ўсе 
палі і націсніце на гузік “Адправіць”. Ваш адказ будзе 
адпраўлены на адрас арганізатараў конкурсу.

dzedzich.org

ВАНдРоўкА пА зАмкАх
Экскурсійныя замалёўкі

зА ВЕлА-
бРэСт!
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Пішам пра тое, што
баяцца гаварыць іншыя

Dzedzich.org 
Рэгіянальны 
паРтал

НАШ партал

НАШЫ 
справы

пра

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

Мы адкрытыя для  
ўсіх меркаванняў.

конкурс “Як Я праВёў лета”
Альтэрнатыўная моладзевая платформа абвяшчае 
конкурс гісторыяў з летнікаў, фэстаў, летніх ван-
дровак. Калі ёсць, што расказаць – вашыя прызы 
вас чакаюць.

Усе гісторыі будуць змешчаныя на сайце ampby.
org. Аўтары дзвюх найлепшых гісторыяў атрымаюць 
каштоўныя прызы. Адна гісторыя будзе вызначаная 
рэдакцыяй сайту, іншая – шляхам галасавання.

Каб прыняць удзел у конкурсе, неабходна даслаць 
гісторыю на адрас: konkurs@ampby.org

Апошні тэрмін падачы гісторыяў: 15 верасня 2011г.
Падрабязнасці на сайце ampby.org

перВаЯ В Бресте “ночь 
летающих фонарикоВ”
По словам очевидцев небо украсилось примерно сот-
ней фонариков, а зрителей собралось около тысячи.

7 августа в Бресте 
на Гребном канале 
прошла акция, кото-
рая была организо-
вана исключительно 
через интернет.

Вечер выдался 
спокойным, с не-
большим ветерком 
на север – идеаль-
ные условия.

Разжечь эти не-
хитрые устройства 
оказалось не так и 
просто, у некоторых 

фонарики падали в воду или на песок. Один фонарик 
сгорел, несмотря на то, что люди были очень аккурат-
ны при обращении с ним. Но более 100 фонариков 
взмыли в ночное небо, и полетели через гребной канал 
в сторону Электролампового завода.

Почти каждый взлёт фонарика воспринимался 
окружающими как маленькая победа, и сопровождался 
аплодисментами. Кстати, организаторы переживали, 
что акция будет сорвана силами правопорядка, но 
никаких недоразумений замечено не было. Лишь не-
сколько сотрудников в чёрной форме наблюдали за 
происходящим. Только одна неприятность слегка омра-
чила праздник – после себя люди не всегда убирали. :(

НАМ ПА ДАРОЗЕ

МЫ НЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЁМ СЛОВА!

Любіш праўду?  
Прагнеш справядлівасці?  
Маеш што сказаць іншым?

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

dzedzich@tut.by

САбрАлоСя беднА 
СтудэнцтвА...

Для студэнтаў, якія не выпускаюць са сваіх рук 
здымач, «Дзедзіч» распачынае гэты фотаконкурс.

Конкурс называецца “Сабралося бедна студэнцтва”. 
Гэта азначае, што галоўнай тэмай здымкаў павінны 
стаць старонкі бурлівага студэнцкага жыцця. 

Дасылаць можна ўсё: прышпільныя выпадкі на 
парах, сяброўскія пасядзелкі за межамі ўнівера, за-
спаныя твары жыхароў інтэрнатаў і іншыя цікавыя 

моманты. А арыгінальная назва Вашай працы толькі 
будзе на карысць для перамогі ў конкурсе.

Здымкі можна дасылаць да 16 верасня на адрас 
dzedzich@tut.by. 

Колькасць здымкаў , якія вы можаце дасылаць – не 
абмежавана, але на галасаванне будзе вынесена па 
1 здымку ад кожнага аўтара (калі вы дашлеце шмат 
здымкаў, то арганізатары самі з іх абяруць той, які 
пройдзе на конкурс).

Галасаванне за лепшую працу будзе адбывацца 
з 16 па 25 верасня на сайце dzedzich.org (сачыце за 
навінамі). Пасля падвядзення вынікаў пераможцаў 
чакаюць іх заслужаныя ўзнагароды. 

Галоўны прыз: флэш-карта на 4 Gb!
Запрашаем да ўдзелу і жадаем поспехаў!

Зноў пачынаецца навучальны год для ўсіх студэнтаў 
краіны. Хтосьці з радасцю пойдзе ва ўніверсітэт, 
каб сустрэць сваіх сяброў, хтосьці ізноў засядзе 
за кнігі, а будуць і тыя, дзякуючы каму гэта ўсё 
застанецца ў здымках. 

У Беларусі плануюць падзяліць студэнцкія 
інтэрнаты  на цэнавыя катэгорыі і адначасова 
падняць аплату за пражыванне ў некалькі разоў.

Пра гэта заявіў  намеснік прэм’ер-міністра Беларусі 
Анатоль Тозік:

- Прынятае рашэнне зрабіць плату за пражы-
ванне ў студэнцкім інтэрнаце дыферэнцыраванай. 
Пагадзіцеся, што плата ў 15.7 тыс. за пражыванне ў 
камфартабельным пяцімясцовым блоку з двух пакояў 
з кухняй і санвузлом проста нелагічная, —  распавёў 
Анатоль Тозік.

Чыноўнік кажа, што ў беларускіх інтэрнатах створа-
ныя «віп-умовы», і патрэбна ўзняць кошт пражывання 
ў лепшых з іх да 105 тысячаў.

Пражыванне ў інтэрнатах з нізкім узроўнем 
камфартабельнасці абыдзецца ў два разы болей, чым 
цяпер, і каштаваць будзе 35 тыс., у інтэрнатах другога 
ўзроўню — 70 тыс.

Атрыманыя за пражыванне ў інтэрнатах сродкі 
будуць паступаць у распараджэнне вышэйшай наву-
чальнай установы. За гэтыя грошы ВНУ будзе аказваць 
дапамогу тым студэнтам, якія вымушаныя здымаць 
жыллё з-за недахопу месцаў у інтэрнатах.

Цяпер кампенсацыя за арэнду жылля для студэнтаў 
складае 15.000 рублёў у месяц.

увАгА! конкурС!

фотаконкурс

АплАтА зА інтэрнАт пАдымеццА 
ў 6 рАзоў?
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Будет Бойкот-2012?
Областная организация БНФ выставила условия 
участия в парламентских выборах

Брестская областная организация Партии БНФ 
объявила о том, что в парламентских выборах ее 
кандидаты будут участвовать лишь при выполнении 
трех условий. В противном случае - бойкот.

Такое решение было принято на конференции 
областной структуры Партии БНФ, которая прошла 
4 сентября в Бресте. Партийный форум собрал 23 
делегата из большинства районов области. Участники 
конференции приняли заявление, в котором указали, 
что представители партии будут выдвигаться для уча-
стия в парламентских выборах лишь при выполнении 
властями трех условий.

Во-первых, освобождение и реабилитация всех по-
литических заключенных. Вторым пунктом значится 
включение представителей Партии БНФ в состав из-
бирательных комиссий всех уровней и гарантирование 
их беспрепятственной работы в комиссии. И, наконец, 
прекращение политического преследования активи-
стов демократических организаций.

Как указано в заявлении, пока Брестская об-
ластная организация будет готовиться к участию в 
парламентских выборах. «А на случай невыполнения 
этих условий, мы создаем рабочую группу по разра-
ботке стратегии кампании бойкота», - пояснил «БГ» 
председатель областной организации Партии БНФ 
Дмитрий Шиманский.

Кроме того, во время конференции был выбран 
новый состав Совета областной организации куда 
вошли 13 человек. Председателем вновь был избран 
Дмитрий Шиманский.

кожны трэці Беларус 
гатоВы ўдзельнічаць у 
акцыЯх пратэсту
Вы гатовыя ўдзельнічаць у мерапрыемствах, ак-
цыях, накіраваных на абарону вашых эканамічных 
інтарэсаў і інтарэсаў членаў вашай сям'і? Калі 
«так», то ў якіх? 

Такія пытанні былі зададзеныя гараджанам Беларусі 
сацыялагічным цэнтрам «Люстэрка-інфа» ў жніўні. 

З прапанаванага пераліку магчымых дзеянняў 
рэспандэнтаў прасілі пазначыць не больш за два.

Адносная большасць апытаных - каля траціны га-
раджан (34%) - сказалі, што яны гатовыя падпісаць 
«пісьмовыя звароты, патрабаванні і просьбы 
да кіраўніцтва краіны, прадстаўнікам улады па 
паляпшэнні свайго матэрыяльнага становішча, па 
паляпшэнні эканамічнага становішча сваіх сем'яў».

Каля траціны (30%) адказалі на пытанне «згод-
ныя з тым, што цяпер надта цяжка», але яны пакуль 
не гатовыя на нейкія дзеянні: «Трэба пачакаць, усё 
адновіцца».

Кожны чацвёрты гараджанін Беларусі «гатовы 
ўдзельнічаць у законных (дазволеных уладай) мерапры-
емствах» (24%). Досыць значная частка рэспандэнтаў 
(12%) «гатовая ўдзельнічаць нават у незаконных (не 
дазволеных уладай) масавых мерапрыемствах».

Гэта значыць, кожны трэці беларус у горадзе гатовы 
ўдзельнічаць у акцыях пратэсту - санкцыянаваных ці не.

Кожны дзесяты гараджанін заўважыў, што ён 
«эканамічных, матэрыяльных праблем не адчувае» 
(11%). Цікава, што каля паловы (41%) тых, хто не 
адчувае матэрыяльных праблем, сканцэнтраваныя 
ў Менску. І кожны пяты (20%) - жыхар Магілёўскай 
вобласці.

кгб пытАет и 
угрожАет
Сергей Павлюкевич выступил с видеообращением 
к интернет-пользователям и рассказал о пытках в 
тюрьме и вербовке сотрудниками КГБ.

Предлагаем вам текст обращения администратора 
популярной группы в социальной сети «ВКонтакте»:

«Я, Павлюкевич Сергей Викторович, являюсь осно-
вателем группы «Мы за Вялікую Беларусь».

1 июля 2011г., незаконно прослушивая мой до-
машний телефон, спецслужбы узнали мое точное 
местонахождение в определенное время и похитили 
меня в людном месте. Составив «липовый» протокол, 
ложно свидетельствуя в суде, меня незаконно аресто-
вали на 15 суток. Сразу же украли мой телефон и мой 
паспорт, которые так и не отдали.

14 июля 2011г., в первой половине дня, как мне 
потом после освобождения стало известно, мою мать 
забрали с работы сотрудники КГБ и военной разведки 
и на нашей квартире был проведен незаконный обыск 
без санкции, без понятых, без официальных докумен-
тов изъятия компьютера в очень наглой, самоуправной 
форме, с превышением должностных полномочий и 
нарушением ряда законов. В результате за 1 день у 
нас на квартире с обыском побывали 2 раза. 

В первый раз забрали компьютер. Второй обыск 
состоялся уже во второй половине дня, после моих 
пыток в Жодинской тюрьме, где-то под вечер искали 
мою флэшку, тайно похитили две телефонные SIM-
карты и вернули компьютер при этом отформатировав 
все диски со всей личной информацией.

В этот же день, 14 июля 2011г. в Жодинской тюрьме 
где-то в 15:00 меня начали пытать.

КаК меня пытали?
Завели в кабинет, в котором были два человека в 

масках и резиновых перчатках, как они потом сказали, 
они были из военной разведки, сразу же без каких 
бы то ни было разговоров или вопросов поставили 
меня к стене, руки за спину, надели наручники, зажав 
их насколько это было возможно, надели на голову 
целлофановый пакет и стали душить.

Потом положили меня животом на пол, один из них 
сел сзади на меня, перекрыл дыхание пакетом и взяв 
за подбородок двумя руками начал меня растягивать 
насколько это было возможно, что я не мог даже зву-
ка произнести, одновременно второй ходил и давил 
своей ногой мои ноги, кости, плечи, надавливая так, 
чтобы сделать как можно больнее; все это сопрово-
ждалось унижением моей личности, психологическим 
давлением, угрозами убить или покалечить, шантажом 
применения пыток по отношению к моим родным, 
сопровождавшееся высказываниями нелепых пара-
ноидальных теорий заговора жидомасонскога толка. 
Били по спине, по животу, все делалось так, чтобы не 
оставалось следов. Били по макушке головы. 

Зажимали чем-то безымянный палец левой руки, 
онемелость не прошла до сих пор. Взяв двумя пальца-
ми за мой кадык зажал его и как бы стал тащить его, 
после этого мне было больно глотать даже слюну. И 
конечно поставили на растяжку, почти на шпагате, с 
наручниками на руках, пакетом на голове я простоял 
около 2-3 часов и в таком состоянии меня допраши-
вали, после чего у меня все так затекло, что меня 
пришлось поднимать, так как самостоятельно я уже 
не мог сдвинуться с места.

Что им было от меня нужно?
Во-первых, они заставили отдать им доступ к моему 

аккаунту «ВКонтакте», чтобы контролировать группу «Мы 
за Великую Беларусь» и встречу «Марш миллионов».

Во-вторых, они заставили меня подписать согла-
шение о сотрудничестве с КГБ.

В-третьих, они заставили меня озвучить их текст 
в их пользу якобы дискредитирующий меня и других 
лиц на видеокамеру, которое, я думаю, появится после 
того, как все это станет известно миру. Я решил сразу 
со всем соглашаться, чтобы выйти и из безопасного 
места все рассказать, потому что там только два ва-
рианта - соглашаться или попробовать на себе еще 
более болезненные и изощренные методы пыток.

Я официально заявляю о разрыве договора о со-
трудничестве с КГБ, которое было подписано 14 июля 
2011г. после пыток, шантажа, угроз меня убить или 
сильно покалечить, отнять у нашей семьи квартиру, 
выгнать с работы всех членов семьи, применять 
другие формы репрессий против моих родных, в том 
числе, и угрозы пыток. 

Я никогда не был сексотом и никогда не отойду от 
своих принципов. Я никогда не сотрудничал ни с каки-
ми спецслужбами и не собираюсь отступать от своих 
принципов. Я требую, чтобы прокуратура возбудила 
уголовные дела по статьям 128 «Преступление против 
безопасности человечества»; ст.182 ч.2 п.6 «Похищение 
человека»; ст. 185 «Принуждение»; ст.202 ч.2 «Нару-
шение неприкосновенности жилища и иных законных 
владений граждан»; ст.203 ч.2 «Нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, телеграфных или 
иных сообщений»; ст.206 ч.2 «Ограбление»; ст.397 ч.1 
«Заведомо незаконное задержание или заключения под 
стражу»; арт.398 «Производство заранее незаконного 
обыска»; ст.401 ч.1 «Заведомо ложное показание».

Сейчас контроль над нашей группой через админи-
страцию сети «ВКонтакте» восстановлен».

администратора группы «Вконтакте» 
пытал и ВерБоВал кгБ

«Брестская газета»



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

вАндроўкА

Группа распалася на невялічкія кампаніі, кож-
ны надаваў увагу таму, што яго больш цікавіла. Я 
накіраваўся да башні, якая знаходзілася ў канцы двара, 
каб сфатаграфаваць адметнасці архітэктурнага сты-
лю. Мне спадабалася спалучэнне руін і арак з каванымі 
кратамі – гэта ўсё аб’ядноўваў стыль барока. 

Успамінаецца, як адзін з нашых сяброў залез на 
трохпавярховую башню, пралез праз тонкія краты і 
закрычаў: “Выпусціце мяне!”. 

Увогуле экскурсія мне надта спадабалася. Дарога 
да наступнага прыпынку – Косава – прайшла весела, 
і мы паспелі ўжо пазнаёміцца бліжэй…

***
Вось мы прыехалі ў Косава, палац XIX стагоддзя. 

Мы чулі шмат легендаў пра яго. То ягоныя гаспадары 
Пуслоўскія на ноч выпускалі льва, каб той сачыў за 
слугамі. То падлога ў палацы быццам была шкляная, 
а пад ёй быў акварыум, дзе плавалі рыбкі. А яшчэ 
кажуць, што кожны пакой зваўся па-рознаму, у 
залежнасці ад ягонага колеру: Залаты пакой, Срэбны 
пакой… Таямніцы спрэч і побач. 

Між тым, палац зараз на рэканструкцыі, таму ага-
роджаны дротам і плотам. Але ж яны не перашкодзілі 
нам пралезці ўнутр. Пасля таго, як аблазілі ўсе 
памяшканні Косаўскага палаца, мы наведалі сядзібу 
Тадевуша Касцюшкі. Многія набылі сабе магніцікі на 
лядоўню, розныя паштоўкі і брашуры. Памяць як-неяк! 
Мы заўважылі, што бліз палаца высеклі шмат дрэваў. 
Краявід, канечне, выдатны, але матыў да канца не 
зразумелы. Рэканструкцыя – гэта, вядома, добра, але 
ж і тут можна перастарацца.

Наступны пункт вандроўкі – Нясвіж. Там яшчэ 
больш гісторыі, яшчэ больш таямніц. Шлях няблізкі. 
Шмат размоў, песен, жартаў. Адпачынак. Вось і 
Нясвіжская брама!…

***
Нясвіж сустрэў нас невялічкім дажджом і халод-

ным ветрам. Шырокім ланцугом мы дабраліся да 
першай гістарычнай мясціны – Ратушы. Але, на жаль, 
трапіць унутр нам не давялося – там адзначалі вясел-
ле. Наогул, у гэты дзень мы сустрэлі шмат жаніхоў 
з нявестамі. Таму не толькі надвор’е нам змяшала 
ўсе карты. 

У Касцёл Божага Цела дабраліся мы толькі з 
другой спробы (бо зноў жа там адбываліся шлюб-
ныя ўрачыстасці), спусціліся ў склеп, пахавальню 
рода Раздівілаў. Жудаснае месца… Ужо ў аўтобусе 
экскурсаводы распавялі нам цікавыя легенды пра 
пахаваных там.

Далей і сам замак. Не так даўно яго рэканструявалі, 
унутры дасель вядуцца працы, таму і адчынена 
для прагляду толькі адно маленькае крыло, дзе 
знаходзіцца музей. Многія чакалі убачыць старажыт-
ны паўзруйнаваны замак, доўгія і цёмныя калідоры, 
абшарпаныя сцены, але не давялося… Замест гэтай 
прыгажосці мы знайшлі просты невялічкі музей – 
цікавы канечне, але ж не тое, чаго хацелася.

А пасля быў доўгі прыпынак каля сувенірнай 
лаўкі – і зноў у аўтобус, бо далей нас чакаў – вялікі 
Мірскі замак!

***
Да часу нашага прыбыцця ў Мір дождж толькі 

набраў моц, і тут ўжо многія падаставалі прыпасеныя 
загадзя парасоны і дажджавікі. Вось ён – Мірскі замак 
ва ўсёй сваёй велічы і пышнасці! Высокія магутныя 
башні, тоўстыя мураваныя сцены… Сапраўды зачара-
вальны від! Хацелася хутчэй агледзець яго з ўсіх бакоў 
і трапіць унутр. Колькі надзей і чаканняў было, але 
нам не пашанцавала – замак пасля 18-00 зачынены. 

Толькі парачцы шчасліўчыкаў удалося прабрацца 
(яны сустрэлі вельмі добрага ахоўніка, які і правёў 
іх). Як павялося, усе панакуплялі памятных дробязяў 
з амаль што адзінага шапіку. Рэшту часу ў Міры мы 
вывучалі мясцовыя крамы, бегаючы пад на здзіўленне 
халодным жнівеньскім дажджом.

Стомленыя за дзень людзі жадалі толькі аднаго 
– адпачынку. Але ж куды там! Дарога праходзіла, як 
звычайна, са смехам, з жартамі, гульнямі, песнямі і 
размовамі…

***
Ночыць вырашылі на беразе возера Свіцязь. 

Разабралі рэчы, выбралі месца для намётаў. Атры-
малася два невялічкіх лагера недалёка ад дарогі, 
у лесе. Частка людзей засталася спаць у аўтобусе. 
Пакуль паставілі намёты, расклалі рэчы, цемра ўжо 
спускалася на нас. 

У асноўным лагеры гатавалі сасіскі, гучна і 
калектыўна спявалі песні і весела размаўлялі… Праз 
невядома колькі часу большасць ужо спала.

моладзевая ініцыятыва «Аазіс» пры падтрымцы «дзедзіча» арганізавала аўтобусную 
вандроўку-экскурсію па выбітных мясцінах былой славы нашай бацькаўшчыны. 
для ўдзельнікаў вандроўка каштавала ўсяго 50000 рублёў, што, па сённяшніх кош-
тах, пагадзіцеся, мякка кажучы, няшмат. і не трэба клапаціцца пра маршрут, намёты 
і спальнікі. да таго ж сябры «дзедзіча», студэнты гістфаку брду выступілі ў ролі 
экскурсаводаў і падрыхтавалі цікавую праграму, распавядалі па дарозе пра гісторыю 
тых мясцінаў, якія планавалася наведаць.

дзедзічы і іх сябры вярнуліся з кішэняй, поўнай сувеніраў, карткай памяці, поўнай фо-
так, і сэрцам, поўным уражанняў. некаторымі успамінамі мы вырашылі падзяліцца: 
кожны ахвотны напісаў па некалькі сказаў, што атрымалася – глядзіце ніжэй.

***
Увечары напярэдадні вандроўкі мы па кнігах і ў 

інтэрнэце ўзгадалі звесткі пра выбітыя мясціны нашай 
Радзімы і раніцай былі поўнасцю гатовыя ўспрымаць 
іх хараство. Але замкі, паненкі, манахі, якія блыталіся 
з лічбамі і тэрмінамі ў нашай галаве, не павінны 
былі перашкодзіць успомніць і пра будзёныя рэчы: 
спальнікі, посуд, ежу.

З думкай, што мы абавязкова забылі нешта важ-
нае, але з прадчуванем цікавых прыгод мы ўвайшлі ў 
аўтобус. Было вядома, што ахвотных паехаць шмат, 
таму кожны кінуўся застаўбіць сабе і сваім сябрам 
лепшыя месцы. Калі мітусня больш-менш скончы-
лася, стала заўважна шмат новых твараў – маладых і 
цікавых: вандроўка абяцала быць вясёлай.

Па пад’ездзе да першага пункту нашага падарожжа 
жарты крыху прыціхлі, адчувалася напружанне: мы 
набліжаліся да знакамітага польскага канцэнтрацый-
нага лагера – Бяроза Картузская…

***
У Бярозе Картузскай нам сустрэлася шмат дрэваў 

і мноства лужын, у якіх адлюстроўвалася неба. Фа-
сад будынка захаваў атмасферу старасвеччыны. Мы 
выйшлі з аўтобуса, прайшлі браму і накіраваліся ва 
ўнутраны двор палаца. У цэнтры шырокага двара 
знаходзіліся два вялікія старыя дрэвы, на траве ля-
жала лісце, ішоў дожджык. 
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С. Малюта, С. Зніклы, В. Чухлаты і інш.

пА зАмкАх

Зранку трэба было збірацца зноў у шлях. Сонныя, 
незадаволеныя, што прыйшлося зранку ўставаць, 
але гатовыя да новых прыгод, людзі паціху напаўнялі 
аўтобус, як напаўняў яго пах ежы і гарбаты. Вось і 
панёс нас далей аўтобус па вялікіх мясцінах нашай 
краіны…

***
Наваградак быў першым прыпынкам другога 

дня вандроўкі. Пасля добрага адпачынку на возеры 
Свіцязь, мы бадзёра крочылі па дарозе да руінаў 
замку. Экскурсаводы падрыхтавалі добрую прагра-
му, сумна нам не было. Лічбавыя фоцікі павылазілі з 
кішэняў і скрынак, калі мы прайшлі апошні паварот і 
ўбачылі ўсю веліч і прыгажосць Наваградскага замку. 
Няхай ад яго засталося толькі дзве вежы, адна з якіх 
знаходзіцца ў аварыйным стане і даўно ўжо патрабуе 
кансервацыі, — усё гэта захаваецца ў нашай памяці 
надоўга. Жывапісныя курганы і курганчыкі, замкавыя 
валы з вялізных валуноў бавілі нашыя вочы. Клацалі 
затворы фоцікаў – усе жадалі атрымаць паболей пры-
гожых фотаздымкаў. Некалькі чалавек паспрабавалі 
сябе ў ролі скалалазаў і пакарылі адну з вежаў.

Пасля пад’ёму на аглядны курган мы крочылі да 
музея Адама Міцкевіча. Гэта быў адзіны музей, дзе 
мы не адмовіліся ад паслуг мясцовых экскурсаводаў. 

Прыемная дзяўчына з любоўю распавяла нам пра 
сям’ю Міцкевічаў, пра дзяцінства і сталасць Адама і 
ягонае жыццё ўдалечыні ад любімай бацькаўшчыны. 
Паэт вельмі любіў Наваградак, але лёс закінуў яго 
далёка, і мара памерці на радзіме не здзейснілася: ён 
сустрэў смерць у Турэччыне.

Музей складаўся з двух частак: з дома Міцкевічаў і 
з хаткі для чэлядзі. Іх аб’яднаў падземны калідорчык, 
зроблены у нашы часы. У гэтым падземным 
памяшканні мы пабачылі цудоўную фота-выставу.

Прагучалі апладысменты ў гонар Міцкевіча (да і 
што тут казаць, у гонар дзяўчыны-гіда), і мы рушілі ў 
аўтобус, бо час не чакае нікога.

Аўтобус пачаў рухацца, ускоквалі ў салон тыя, хто 
спазніўся, разгортвалі пакункі з ежай – нашаму апе-
тыту можна было пазайздросціць. А наперадзе нас 
чакалі далёкія Гальшаны…

***
Калі мы даехалі да Гальшанаў, надвор’е стала з 

большага нармалёвым. Але калі мы паглядзелі на стан 
калісьці вялікага замку, стала неяк сумна, таму можа 
і дождж быў бы дарэчы. Ад замку засталіся толькі 
рэшткі былой велічы.

Фатографы, якіх да экскурсіі далучылася шмат, 
узяліся за сваю працу. Руіны для іх здымкаў нават пры-

вабней у такое надвор’е. Можна было б зладзіць выставу 
пра пейзажы такога кшталту – “Краіна страчанай спад-
чыны”. Дзякуй Богу, засталася хаця б такая спадчына.

Наогул, Гальшаны спачатку наведаць не планавалася, 
але агульны імпэт і жаданне ахапіць як мага больш куль-
турных помнікаў накіравалі нас на гэты далёкі населены 
пункт. Акрамя замка, турыстам вельмі спадабаўся і сам 
горад, які добра захаваўся з мінулых часоў.

У прыўзнятым настроі мы накіраваліся духоўна 
ўзбагачацца ў Жыровічы. Дарога падалася нядоўгай, 
кампанія да гэтага часу ўжо склалася, і мы з песнямі 
і гульнямі паехалі далей…

***
У Жыровічах людзі амаль што павыляталі са сваіх 

месцаў, каб паспець паглядзець вядомы манастыр і 
царкву. На ўваходзе ў манастыр дзяўчыны павінны 
былі апранаць хусткі і павязваць такія ж замест 
спадніцы, каб не парушаць звычаяў храму. 

Даволі прыгожае месца. На здзіўленне многія 
куплялі сабе і, мабыць, сваім блізкім розныя абразкі, 
кнігі, свячоныя рэчы і ваду. Час сыходзіў, таму мы 
рушылі далей! Яшчэ гадзіна - а, мо, дзве, – у дарозе 
час хутка ляціць.

***
І апошнім пунктам нашай вандроўкі сталі руіны 

старажытнага замку ў мястэчку Ружаны – рэзідэнцыі 
рода Сапегаў. Увечары ў прамянях заходзячага со-
нейка руіны нагадвалі сцены старажытнага грэцкага 
амфітэатру. Невялікую частку рэканструявалі, астат-
няе  плануецца рэканструяваць пазней. На жаль, часу 
палазіць і агледзіць усё было мала: усяго дваццаць 
хвілін, але здавалася, што не больш пяці.

Таксама трэба адзначыць, што на фоне асвечаных 
залацістымі праменнямі сонца руінаў была зроблена 
амаль што адзінае за ўсю вандроўку агульнае фота. 
Цяпер засталося такое пачуццё, быццам нешта цягне 
зноў да тых чароўных мясцін…

Дарога да Берасця заняла гадзіны две. Многія 
моцна стаміліся пасля цяжкай, але цікавай прыго-
ды, таму ціхенька адпачывалі або спалі. Некаторыя 
даядалі рэшткі ежы, ляніва размаўлялі, абменьваліся 
тэлефонамі, уражаннямі, слухалі апошнія словы і 
павучанні арганізатараў… І вось аўтобус спыняецца 
на першым прыпынку ў Берасці, другім, трэцім, выход-
зяць людзі. Вандроўка скончылася, засталося шмат 
сувеніраў з розных гарадоў, шмат цёплых успамінаў. 
Вялікі дзякуй усім, а арганізатарам у першую чаргу, 
за такія насычаныя і вясёлыя выходныя.

Фота: dzedzich.org
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Напачатку кароткая гісторыя: восенню 
2008 года ў гэтай вёсцы намаганнямі 
сяброў “Дзедзіча” быў знойдзены і вы-
куплены прыгожы дом 1931 года пабу-
довы. І ўжо 3 гады там паступова, але 
мэтанакіравана вядуцца будаўнічыя працы 
па стварэнні грамадскага асяродку для 
адукацыйных, культурных, спартыўных і 
экалагічных імпрэз, летнікаў, семінараў, 
канферэнцый, музычных фэстаў, у якіх 
будзе браць удзел моладзь з Беларусі і 
іншых краін Еўропы.

дзень першы
Не знаю, как для всех, но для меня 

сегодняшнее утро началось с двух про-
тиворечивых чувств: желания разбить 
будильник-предатель, трезвонящий так 
рано, и предвкушения великого события 
– мы открываем работу летника!

В назначенные для сбора девять часов утра ребята, 
как маленькие ручейки, стеклись в одну большую реку 
возле нашего штаба. А начальство, как известно, не 

был мягко и ненавязчиво пропущен. Но после полу-
ночи люди постепенно начали расходиться в заранее 
приготовленные ко сну палатки. Но ходят слухи, что 
ещё в пять утра по полю летал смех и разговоры. 
Возможно, последним выстоявшим придавала силы 
мысль о сложенных на полках трёх кило гречки :) 

дзень другі
Другі дзень стаў музыкальным. Пачаўся ён з пе-

сень падчас працы, пасля валанцеры зымправізавалі 
музыкальна-танцавальную паўзу ў рокстылі. Нават 
знайшліся адпаведныя строі: адзін – іконы стыля 
Боба Дзілана і другі – антыгероя дня Грыгорыя Лепса.

А ўвечары забаўляць працуючых на лецішчы 
прыехаў прафесійны выканаўца – Алесь Камоцкі. 

Канцэрт спевака стаў сапраўднай падзеяй для 
вёскі Залессе – на летнік завіталі мясцовыя 

жыхары.
А пасля імпрэзы многія валанцёры 

з’ехалі дадому. І сталася так, што ў склад-
зе  гэтых многіх аказаліся ўсе мужчы-

ны. Дзяўчыны засталіся сам-насам у 
вялікім недабудаваным доме ноччу. 

Тут чытач, напэўна, прадчувае 
апісанні жахлівых трылераў.

Але усё было нашмат 
п р а з а і ч н е й .  П а с л я 

беззмястоўных жано-
чых  гутарак каля 

вогнішча, калі 
м ы  а б м ы л і 

к о с т ач к і 
ў с і м 

н а -
ш ы м 
хлопцам, 
н а м  н і ч о г а 
не  засталося , 
як ісці класціся 
спаць. Надвор’е 
і  ў гэты дзень 
нас не асабліва 
радавала, таму 
ў сырыя наметы 
лезці не хаце-
лася. Вырашылі 
р а с к л а д в а ц ь 
спальнікі у хаце – 
на старых канапах, што засталіся ад былых гаспадароў.

Нарэшце ўлягліся спаць. Але ніхто доўга не 
адважваўся выключыць святло, здавалася, што ад 
страху мы ніколі не заснем. Я набралася мужнасці, 
націснула на выключальнік і няпэўным крокам дайшла 
да ложка. Але ледзь мая галава датыкнулася да мяк-
кага спальніка, я адразу адрубілася.

летам сябры «дзедзіча» не толькі цікава адпачывалі разам і паасобку, але і 
працягвалі працы па будаўніцтву дома еўрапейскіх сустрэч у вёсцы залессе. з 23 
па 29 ліпеня маладыя людзі з берасця, камянца, пінска, пружан, кобрына і іншых 
гарадоў вобласці працавалі, адпачывалі, гулялі і проста весела бавілі час.

будуем Свой дом –

опаздывает, а задерживается. И после небольшой 
задержки мы отправились в путь в небольшую де-
ревушку Залесье. Отправились, стоит отметить, не 
по-походному, а весьма удобно и комфортабельно – в 
автомобилях. Все-таки организаторы в ответе за тех, 
кого припаха…приручили :)

Погода по прибытию ре-
шила встретить нас неболь-
шим дождичком, что опре-
деленно не могло изменить 
нашего весьма оптимистич-
ного настроя. Окончательно 
успокоившись фактом нали-
чия у нас не только палаток, 
но и крыши над головой 
мы закинули вещи в 
дом и собрались, что 
бы выслушать на-
путственную 
речь. План 
работы, 
р а с -

порядок дня и правила без-
опасности были проглочены 
и мы растеклись на подготови-
тельные работы. Нужно приготовить 
дом к нашему присутствию, прибраться, 
приготовить еду. Традиционно на кухню от-
правились девочки, а мальчики – заниматься 
своими мальчишечьими делами, не забывая при 
этом прогонять комаров табачным дымом. Уверена, 
курят они исключительно поэтому.

Но что писать о работе, она же и в Африке работа. 
Расскажу о наших развлечениях, чтобы все, кто не 
поехал нам завидовали :)

Мы летали в космос. Игра – измывательство над 
новоприбывшими на место старта космонавтами. 
Подробно описывать не буду, вдруг вам это ещё пред-
стоит. Но могу категорично заявить, что это весело, 
смешно и крайне необычно.

Потом у нас были проведены первые в этом сезо-
не соревнования по Домбайскому боксу. В любовно 
сооруженном ринге из палок и бельевой веревки за 
право поцеловать понравившуюся девушку дрались 
все наши мужчины. Жестоко и целеустремленно моло-
тя неприятеля спальником. И не будь это Домбайский 
бокс, если бы у противников не были бы завязаны гла-
за. В итоге победитель разгромил всех претендентов 
на поцелуй дамы, прошел дополнительные испытания 
и застенчиво чмокнул красавицу в щечку.

А так как сегодня у нас присутствовал именинник, 
то ужин плавно перетек в празднование этого важного 
события. Смех и юмор за работой нас не покидает, а 
уж за столом с нами в этом искусстве не сравнится 
никто. Поэтому официальный отбой в одиннадцать 

У вялікай сям’і за абедам не пазіруюць
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зАлеССе-2011
кожны дзень адзін з удзельнікаў летніка вёў анлайн-дзённік і расказваў 
наведвальнікам сайта dzedzich.org пра свае ўражанні за дзень. мову апавядання 
кожны выбіраў сам – галоўнае, каб цікава чыталася. ніжэй змяшчаем некаторыя з 
гэтых гісторый, а для стварэння поўнай карціны запрашаем на сайт dzedzich.org.

Мільва, Стэфанія Малюта і інш.

У вялікай сям’і за абедам не пазіруюць

когда все копошатся, все что-то делают. И все это 
сообща, без конфликтов: «А что это я буду пилить 
вторую доску, я первую пилил, пусть Вася пилит!», 
потому что мы любим и себя и окружающих, поэтому 
и уважаем и первых, и вторых.

А особенно сегодня у нас отличилась Аня, которая 
мало того, что постоянно колет нам дрова, так ещё и 
изъявила желание помочь ребятам с гипсокартоном. 
Ну а что ребята, руки всегда нужны, да и как говорится, 
чем бы дитя не тешилось. Ха! Но не тут-то было, когда 
через пару часиков работы мальчишки шумно дышали 
и начали словесно комментировать свою 
работу, проклиная как сам гипсокартон, 
так и его родителей, наша Аня всё так же 
бодро продолжала работу. И забегая напе-

рёд, за свою отличную работу получила 
бонус, из которого вечером был 

сварен глинтвейн.
После того, как работы 
были окончены, а жи-

воты приятно 
урчали, 

н а -
ступи-

ло время 
славного от-

дыха, которое 
особенно приятно, если есть от чего отдыхать. 

Ох, как мы веселились! Нам провели просто коро-
левскую развлекательную программу, с конкурсами, 
играми, мастер-классом по средневековым танцам. 
В ходе одной из игр, мы сделали важное научное от-
крытие: у нас водится зверушка желтопузик, но что бы 
желтопузик своим существованием вконец не возгор-
дился, присвоили ему подвид обыкновенный. :)

Ближе к вечеру нас посетили музыканты группы 
«Гардероб» из Каменца, которые ради нашей неболь-
шой аудитории привезли кучу аппаратуры, оборудова-
ния и инструментов. Конечно, пока они настраивались, 
мы не преминули попеть в микрофон и всячески 
поприставать к музыкантам. (Ни один музыкант не 
пострадал :) ) Одному у нас так понравилось, что он 
даже рискнул остаться до конца летника.

Они дарили нам своё творчество, а мы в ответ от-
давали свои эмоции: подпевали, хлопали в ладоши, 
танцевали и прыгали. А потом мы решили объединить 
наши таланты и выступили под аккомпанемент му-
зыкантов с файер-шоу. Так что мы буквально зажгли 
эту ночь. Да так, что организаторам пришлось нас 
успокаивать, всё-таки деревня погрузилась в сон, а 
мы так шумим.

Но окончательно дом уснул под удивленный воз-
глас из палатки: «О, кажись уже рассветает!». Но об 
этом т-сссссс…насяльнике савсем ругацца будит. :) 

Раніцай спрабавала даведацца, ці адбываліся ноччу 
нейкія жахі. Але дзяўчынкі прызналіся, што таксама 
праспалі ўсю ноч і нічога не чулі і не бачылі.

А з пачаткам новага дня нас чакалі новыя цяжкасці. 
Каб выпіць танізуючай гарбаткі з печывам, трэба было 
распаліць вогнішча. Чым мы і займаліся гадзіны дзве, 
пакуль сусед дзед Генадзь не прынес нам сухіх дроў. 
Пасля сняданку памылі посуд і высветлілася, што без 
хлопцаў нам цяжка знайсці сабе забавы. Таму чакаем…

дзень чацВёрты
Итак, после дневного перерыва мы продолжаем 

вести дневник нашей рабоче-развлекательной про-
граммы. Наслаждайтесь. :)

А перерыв был вовсе не потому, что мы о вас 
забыли, нет-нет. Просто третий день ничем особо 
значимым отмечен не был. Нас было мало и соот-
ветственно для грандиозных работ и пряников 
не хватало рук. Поэтому мы немножко пора-
ботали, немножко позагорали, немножко 
поворчали на очередной дождь и плав-
но перешли в четвертый день.

Кстати, не могу про это умол-
чать, но дождь начинается 
именно тогда, когда пости-
раешь вещи и любовно 
разложишь их су-
шить. Так что: 
Л ю д и ! ! ! 
Прекра-
тите 

стир-
ку ,  нас 

скоро за-
топит! :)
И  в с ё - т а к и 

наступил чет-
вертый  день , 
который с лих-
вой вернул нам 
всю нехватку 
как работы, так 
и отдыха. К нам 
подключилось 
несколько ре-
бят. Ещё совсем 
свеженьких  и 
чистеньких. Они 

ещё не знали, что за углом их поджидает коварная 
гора гипсокартона.

Вернулось наше, пребывавшее в отлучке, началь-
ство, и муравейник заработал.

Мне очень нравится вот этот милый период дня, 

дзень апошні
Пятница. Конец рабочей не-

дели. И наш летник, словно в 
солидарность с этим свернул 
свою работу. Незаметно про-
шла целая неделя и наступило 
время подвести итоги.

А итоги незатейливы на сло-
вах, но глубоки в сердцах. Ведь 
все мы успели изрядно под-
ружиться за это время. Кто-то 
нашел новых друзей, кто-то 
встретил старых, а кто-то закру-
тил многообещающий роман:)

Все мы ниточками своих 
эмоций связались друг с дру-
гом, ведь именно походные 
условия позволяют получше 
разглядеть сущность человека. 
Мы притерлись к привычкам 
друг друга. Нет, мы не только 
смеялись и радовались. Мы ру-
гались, кричали, не понимали и 
злились. Ведь все мы люди со 
своим маленьким миром, но 

мы научились это принимать. И вот сейчас, сидя дома 
после душа, на удобном диване вспоминаю всё с улыб-
кой и какой-то грустью. Мне будет не хватать наших 
ежевечерних посиделок с гитарой, перешептываний с 
подругой в палатке и этого духа свободы и беспечности. 
Мы славно отдохнули, славно поработали и что уж тут 
мелочится – славно прожили замечательных семь дней.

Не у всех ребят получалось оставаться на весь 
летник, некоторые приезжали на пару дней, но никто 
не сказал, что потратил своё время впустую. Так что 
со всей категоричностью от имени всех участников 
заявляю: летник был классный!!!:)

И пользуясь случаем, хочу сказать огромное спа-
сибо всем ребятам организовывающим развлека-
тельную программу. Без ваших конкурсов, викторин, 
соревнований и шуток нам было бы гораздо скучнее 
жить. Вы такие молодцы!:)

Но это мнение не только мое. Я возвращалась домой в 
машине с руководителем летника Дмитрием Шиманским 
и за долгую дорогу он успел высказать и свои впечат-
ления. Если в целом, начальство осталось довольно. 
Мы выполнили весь план работ, всё успели, нигде не 
подкачали. Дом готов встретить профессиональных 
специалистов и ремонтироваться дальше. А рабочим, 
надеюсь, будет весело и легко работать, ведь мы так 
хорошо зарядили дом своей положительной энергией! :)
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мАлАдыя гАлАСы

Юлька выглянула в окно и посмотрела на строя-
щийся по-соседству дом. С каждым днём он стано-
вился всё выше и выше и вот именно сегодня наконец 
дорос до нужной высоты. 

Юлька была самым обычным подростком с самыми 
обычными проблемами: разборки в школе, строгие 
предки, слишком большой нос, слишком маленькая 
грудь и красавец Влад из 10 «В», который, как ему 
и положено, не обращал никакого внимания на неё.

Сегодня суббота, выходной день, вечером все 
пойдут на дискотеку, будут танцевать и веселиться. 
А она в это время... 

Юлька злорадно улыбнулась. Она представила 
рыдающего от горя Влада, прижимающего к губам 
её холодную бледную руку и шепчущего что-то типа: 
«Я только сейчас понял, как же сильно я тебя любил 
всё это время». Бледную маму, сидящую где-то в 
уголке комнаты, комкающую в руке белый носовой 
платочек и сквозь слёзы нервно проговаривающую: 
«Юлька, как же я была не права, что не купила тебе 
такие же джинсы, как у Светки из  9 «А», со стразами 
на левом кармашке и вышивкой спереди. А хочешь 
мы купим тебе такую классную кофточку, что Светка 
сама лопнет от зависти? Ты только вернииииииии-
ись!». У отца скромно, по-мужски, скатится по щеке 
одинокая слезинка и он тихо скажет: «А хочешь, ты 
каждую неделю будешь ходить на дискотеку и гулять 
до скольки захочешь»?

А она, Юлька, бесплотным духом будет летать во-
круг них и ехидным голосом повторять «То-то же! 
Дошло вам наконец, но сейчас уже, увы, поздно. Вам 
меня никогда не вернуть!» И они, словно услышав её 
слова зарыдают ещё больше. 

Юлька смотрела в окно и улыбалась. На часах было 
без пяти шесть. Раннее утро, и Юлька решила опять 

лечь в кровать, чтобы выспаться напоследок... 
И вот она уже карабкается по узкой балке, хлодно-

кровно и целенаправленно. Пока на коленках, чтобы не 
свалиться раньше срока. Умереть она хотела с гордо 
поднятой головой, раскинутыми в стороны руками и 
фразой, заготовленной ещё неделю назад: «Прощай, 
этот безумный мир, здесь мне нет места»!

Ну, кажется, пора, нужное место достигнуто. Юлька 
упёрлась руками в холодный бетон, стараясь встать 
на ноги и удержать равновесие, и тут её взгляд упал 
на соседную балку. Там сидел свесив ноги симпа-
тичный такой парень и внимательно, с улыбкой на-
блюдал за ней. 

«Блин, - подумала Юлька,- Вот другого места мы 
выбрать никак не могли, развелось тут суицидников, 
помереть нормально - и то уже не дают. Я же говорю 
- этот мир бе-зу-мен!»

- Не-не-не, - словно прочитав её мысли ответил па-
рень. - Я же не мешаю, я так - посмотреть. И словно в 
подтверждение своих слов усердно заболтал ногами. 
- Ты продолжай, не останавливайся на достигнутом.

- Вот ещё чего, - пробурчала Юлька себе под нос и 
уверенно стала разгибаться.

Ноги предательски задрожали и Юлька невольно 
глянула вниз - восьмой этаж это не шутки.

- Баааааа! - намеренно растянуто произнёс юноша, 
- страшно стало?

Юлька проигнорировала этого психа, но презри-
тельно на него посмотрела.

«А он ничего, - опять подумала Юлька.- Весьма 
таки ничего. Скажем так, даже симпатичнее Влада. И 
откуда он только тут взялся?»

- Может тебе помочь? Умереть почти что на руках 
у почти что любимого человека, что может быть 
романтичнее?

И Юлька опомниться не успела как оказалась на 
руках у юноши, ещё секунду назад сидящего на сосед-
ней балке. А сейчас с совершенно безумной улыбкой 
стоящего на её балке.

- АААААААААААА! - дошло наконец Юльке, что она 
в подвешенном состоянии на высоте восьмого этажа 
на руках у какого-то сумасшедшего,

- Твою мать! Отпусти меня немедленно!
- Да пожалста, - произнёс парень и начал опускать 

руки над пропастью.
- НЕЕЕЕЕЕЕТ! - не своим голосом взвыла Юлька и 

обеими руками вцепилась ему в майку.
- Девушки... - Многозначительно произнёс парень. 

- Вас фиг поймёшь -  то отпускай, то держи...Так ты 
будешь прыгать или где?

Юлька судорожно громно дышала, сердце колотись 
так, что она бы не удивилась, если бы оно вообще 
выскочило в чёрту.

- Мне как бы тяжело, - вернул её в реальность 
голос психа.

- Поставь меня на ноги...Тихо прошептала она, и 
для верности добавила - На балку.

- Ну и ладно,- слегка обиженно произнёс Юлькин 
собеседник и аккуратно опустил её рядом.

Юлька стояла лицом к нему и боялась посмотреть 
вниз. Она только что потеряла самообладание и чув-
ство собственного достоинства просачивалось как 
песок сквозь пальцы.

- Блииииииииин, - парень первым нарушил тишину. 
Как можно быть такой трусихой? Или ты сюда так, 
паркуром позаниматься пришла?

- Заткнись!- злобно прошипела Юлька и немного 
потоптавшись на месте повернулась к нему спиной.

- Вот и лаааадушки, - сказал парнишка и потёр руки.
Юлька замерла в нерешительности, а парень тем 

временем легонько толкнул её в спину.
И тут мир вокруг Юльки весь завертелся, она отча-

янно махала руками стараясь удержать равновесие, но 
не удержась и сорвалась вниз. Она зажмурила глаза, 
отчаянно заболтала в воздухе всеми конечностяти и 
пронзительно заорала во всё горло. Но пролетев не 
более полуметра повисла в воздухе. Парень схватил 
её за кофту и держал как котёнка. Юлька на секунду 
посмотрела на него и закричала ещё сильнее.

- Да не ори ты, дура! С твоими визгами ты ещё 
больше весишь!

Но Юлька упорно продолжала вопить до тех пор, 
пока он не помог ей вскарабкаться обратно. Тут она 
наоборот онемела и подавала признаки жизни только 
тем, что лупала глазами.

- Эххх... - Вздохнул паршишка и опять взял её на 
руки.

Он аккуратно прошел по балке на большую бетон-
ную плиту и поставил Юльку на ноги.

Она постояла несколько секунд, потом ноги под-
косились, она упала на колени и тихо зарыдала. Пла-
кала всей душой, вывернутой наизнанку, размазывая 
слёзы по лицу.

Парень тихонько улыбнулся, сел перед ней на 
корточки, заложил ей прядь волос за ухо и припод-
нял голову за подбородок. Потом, не сказав ни слова 
он поднялся, повернулся к ней спиной, распрямил 
огромные белые крылья и улетел...

***
Юлька открыла глаза. На часах пятнадцать минут 

восьмого, все ещё спят. Она, как завороженная, под-
нялась с кровати и посмотрела в окно.

Тааааа-дааааамммм! - сказал мобильный весёлым 
голосом, - тебе смсссссс!

Юлька взяла его со стола, отправитель - аноним. 
Она пожала плечами и открыла смску: «А всё-таки 
фиговая из тебя суицидница! ;)»

мы працягваем змяшчаць на старонках нашага выдання творы маладых літаратараў, 
на якія так багатая берасцейская зямля. калі вы жадаеце атрымаць аб’ектыўную 
ацэнку сваёй творчасці або вам проста няма з кім падзяліцца сваімі літаратурнымі 
дасягненнямі – звяртайцеся да нас. будзем радыя садзейнічаць запальванню новых 
літаратурных зорак. А пакуль што знаёмцеся:

ЧАС и двАдцАть 
минут

мiльвА
Студэнтка 5 курса 

Брэсцкага дзяржаўнага 
тэхнічнага 
ўніверсітэта. 

Любiць жыццё 
ва ўсіх яго прая-
вах, займаецца 
сярэднявечнымі 
танцамі, фаер-
шоў і ролевай 
рэканструкцыяй. 
Падарожнічае 
аўтаспынам. 
Шмат чытае і 
спрабуе сябе ў 
жанры прозы. 
Вядзе блог у інтэрнэце. Абяцае неўзабаве пачаць пісаць на роднай мове.



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

Але тады мне ў галаву нават не залятала думка, што 
гадоў праз «наццаць», жыццё ў гэтых вёсках заціхне. 
Страшная рэальнасць моцна рэзанула вочы гэтым 
летам, калі паехала дапамагаць бабулі капаць бульбу. 
Выявілася, што людзі тутэйшыя не жывуць, а дажыва-
юць ды выжываюць, згубленыя на палескіх балотах. 

месца дзеяння
Адбываецца трагедыя мясцовага маштабу на 

Лунінеччыне, у вёсках Кормуж ды Баравікі, якія зна-
ходзяцца за 37 кіламетраў ад райцэнтра. 

Бліжэйшае вялікае сяло – Вялікія Чучавічы 
(насельніцтва тут больш за 2000 чалавек). Тут і царк-
ва, і бальніца, школа, крамы, клуб, біблятэка ды яшчэ 
працоўныя месцы – карацей, усё тое, чаго не стае 
маленькім вёскам. 

Хаця варта задацца пытаннем: навошта паселішчу, 
якое нават на мапах не заўжды пазначаецца, з населе-
насцю меней за паўсотні, клуб? Тым больш, засталіся 
“гараваць” толькі карэнныя жыхары, што нарадзіліся 
ў гэтай вёсцы ды вывелі сваіх дзяцей у свет. Моладзь 
вяртаецца да бацькоў хіба толькі каб дапамагчы 
на сезоннай працы, закалоць свінню ды паказаць 
бабулям-дзядулям на ўцеху “маладняк”. Тым юнакам і 
дзяўчатам, хто застаўся дома, не пазайздросціш: улет-
ку сякая-такая праца прабіваецца, зімой жа ўвогуле 
без варыянтаў – сядзець на печы ды даглядаць гаспа-
дарку. Таму і співаюцца ўслед за старэйшымі зусім 
яшчэ маладыя хлопцы. 

У параўнанні з Кормужам, Баравікі няблага тры-
маюцца. Жыхароў тут больш за сотню, акрамя 
“прадуктовага”, працуе яшчэ і пошта.  Стаіць амаль 
развалены вясковы клуб, што пазабыўся на вясёлыя 
танцы ды песні.  Даўно пайшла пад жыллёвую хата 
былога лясніцтва. Гады два таму ўлады зачынілі школу 
– навучэнцаў было з дзясятак. Цяпер юныя бараўляне 
ды кармужане атрымліваюць веды ў Вялікіх Чучавічах: 
штодня дзяцей завозіць на заняткі, а пасля дахаты 
школьны аўтобус. Дарэчы, з транспартам праблем 
амаль не існуе: пасажырскія “бусы” ходзяць спраўна, 
згодна з раскладам. 

параза
Кожны другі вясковец спажывае “вінчык”. П’юць 

старыя і маладыя, жанчыны і мужчыны, падлеткі. 

Дзеці змалку прывычныя да невясёлых 
карцін.  Таму і намагаюцца хутчэй стаць 
на ногі ды выправіцца адсюль падалей. 
Гэта ўжо трывалая, як і палеская багна, 
звычка – падацца ў краму, набыць пляшку 
і забыцца. 

Ад напасці шмат народу палягло, але 
нікога такія выпадкі не цікавяць. Звы-
чайная справа, адным словам. Вяскоўцаў  
не хвалюе нестабільны курс айчыннага 
рубля – тут свая валюта. Разараць поле – 
пляшка пладова-ягаднага, прывезці сена 
ды пагрузіць мяшкі – дзве. Такі ўжо тры-
валы курс палескіх менеджараў ад сахі. 

заробКі
Тым не менш, працавіты гаспадар 

заўжды знойдзе крыніцу для добрага за-
робка. Асабліва, калі жывеш побач з ле-
сам, а дакладней – у лесе. Дае добры пры-
бытак паляванне: шкуркі куніц, мяса ды мех зайцоў, 
тушы дзікоў нарасхват нават у крызісную часіну. У 
ягадны сезон без праблем можна стаць мільянерам, 
вядома, што Лунінеччыну называюць клубнічнай 
сталіцай краіны. Чарніцы, суніцы, клубніцы, ажыны, 
крушына. Увосень - грыбное раздолле. 

А вось ураджай з “какарузных” палеткаў (“інавацыя“ 
Хрушчова) ідзе на харч хатняй жывёле. Многія 
вяскоўцы жывуць са сваёй гаспадаркі: вырошчваюць 
свіней, індыкоў, цялят на продаж. Мужчыны звычайна 
з’язджаюць у гарады на сезонныя будаўнічыя працы: 
ставяць хаты, аздабляюць. Попыт на такіх працаўнікоў 
ёсць і ў Расеі. 

ВытоКі
Чаму так адбываецца, што вёскі паміраюць? Адказ 

на гэтае пытанне мяне цікавіць і зараз. Збольшага, 
абедзве вёскі маладыя, хаця па летапісных звестках 
набралі агулам пад 500 гадоў. 

Аказалася, што мясцовасць гэтая гіблая: першапа-
чатковы Кормуж кожную вясну аказваўся затоплены 
вадой з рэчкі Смерць. Кормуж цяперашні ўяўляе сабою 
сучасную стаянку “бежанцаў”, бо пасяліліся людзі на 
гэтым месцы крыху больш за стагоддзе таму. 

Касцяк бараўлян – жыхары суседскіх хутароў. На 

вёСкА без будуЧыні

апошніх захаваліся рэшткі хацін, старыя калодзежы 
– гэтыя месцы пасля былі выганам для жывёлы ды 
пляцоўкаю для нарыхтоўкі сена. Але ж некалі вучыў 
малых палешукоў чужаземнай грамаце былы афіцэр 
польскай арміі Лейба Іцкавіч, быў і кіраўнік вёскі – 
сотнік Каленік. 

У Другую Сусветную тутэйшыя хавалі ад  фашыстаў 
яўрэяў ды забяспечвалі партызанаў ежаю і лапцямі.  
Падымалі калгасы ў савецкія часы. Але ў эпоху не-
залежнай дзяржавы вёскі гэтыя сталі нікому не 
патрэбнымі. 

Хацелася б яшчэ крышку расказаць пра менталь-
насць. Памятаеце палешукоў з мележаўскай трылогіі? 
Такія вобразы ёсць і тут – забітыя, калі не сказаць 
больш, замардаваныя працаю старыя, якія амаль што 
страцілі надзею на лепшае жыццё, аднак адмыслова 
жартуюць і разважаюць пра сваё жыццё. 

Ім шмат не трэба – людзі гэтыя прызвычаіліся жыць 
малымі сродкамі. На сваім вяку кармужане і бараўляне 
бачылі шмат гора, але, падуладныя старым звычкам, 
яны не здаюцца. Устаюць рана – а чацвёртай ці пятай 
ранку, кладуцца спаць на пачатку восьмай вечара. І 
працуюць, працуюць, працуюць. 

Эпілог
Райцэнтр, то бок, Лунінец, як кажуць, цвіце і пахне. 

Моладзь у выходныя шыбуе ў новы Лядовы Палац, а 
па вечарах тусіць на чыгуначным вакзале (гэта ана-
лаг берасцейскага “саўка”). Два гады таму лунінчане 
атрымалі новую шыкоўную бальніцу. 

Карацей, пазітыву хапае і мясцовая “раёнка” 
прылежна апісвае на сваіх старонках гэты цуд, “за-
бываючыся” пра клопаты невялічкіх паселішчаў. 
Катастрофай становіцца хвароба прадаўца, бо некаму 
яго замяніць; кража, бо сведкаў звычайна не бывае. 
Таму і пішуць у газеце пра вялікія вёскі з будучыняй 
– Кажан-Гарадок, Вялуту, Бастынь, Дварэц. 

Можа, і была б хоць нейкая надзея на адраджэнне 
тутэйшых вёсак, ды дзяцей ужо ў гэтых мясцінах 
амаль няма. Вяселляў тут не граюць, а зрабіць чар-
говую “Санта-Барбару” здатныя толькі мясцовыя 
донжуаны на пенсіі. Адсутнасць перспектыў, суцэль-
ны алкагалізм, невыносная праца ды пафігізм, які 
вынішчае ўсё, робяць падобныя мары яшчэ адной 
утопіяй, што адбываецца не дзвесце гадоў назад у 
царскай Расеі, а ў сучаснай Беларусі. 

з маленства яшчэ засталіся ў маёй галаве згадкі пра тагачасныя вёскі, у якіх 
нарадзіліся ды жылі мае бацькі. дзіцёнкам памятаю гэты іншы свет, што 
значна адрозніваўся ад гарадской мітусні нейкай першабытнасцю ў побыце 
і ладзе жыцця ды непаўторнаю  моваю – палескім дыялектам. 



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)
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Уладзімір КРАСЬКО

приВычные уБийцы
Для большинства из нас, архетип убийцы совпадает 

с картинкой на голливудских экранах: безумные глаза, 
злобный оскал и кривой нож в руках. Если доведется 
случайно встретить на улице такого, то не нужно быть 
Шерлоком Холмсом, чтобы позвонить в 102.

Но есть убийцы скрытые и потому гораздо более 
опасные. Мы к ним привыкли, и потому не боимся, ве-
дем себя беспечно и временами даже провоцируем их. 

Автомобили. Ежегодно из-за них в Беларуси гибнут 
тысячи людей. Официальная статистика не радует 
подробностями, но известно, что за 1996 – 2008гг. 
на дорогах Беларуси в ДТП погибло 22 000 человек! 
Это не просто цифра, это население целого города, 
такого как Берёза.

Убийцы отправляют на тот свет на 30% больше лю-
дей, чем автомобили. Получается, проблема преступ-
ности стоит острее, чем проблема дорожного движе-
ния? По крайней мере, так кажется на первый взгляд.

Можно вспомнить тысячи сердечников, которые за-
болели из-за недостатка движения, а также несчетное 
число больных астмой, задыхающихся из-за смога. 

Кроме того, никто не отменял парниковый эффект. 
Сжигаемый бензин превращается в токсичный дым. 
Эти выбросы отравляют не только людей, но и всю 
планету. Количество СО2 в атмосфере с каждым го-
дом увеличивается и со временем может привести к 
экологической катастрофе.

Итак, автомобили – это серьезная опасность, ко-
торую мы терпим по одной простой причине: мы к 
ним привыкли. Машины стали частью нашего быта. 
Многие даже не представляют: а как иначе?

альтернатиВа
Автомобили – это не единственный городской 

транспорт, который использовало человечество. 
Сначала была лошадь. Прогулки на лошадях всегда 
считались приятным, но достаточно опасным заня-
тием. А в 19 веке появился аппарат, который вызвал 
революцию в представлениях людей о передвижении.

Велосипеды не лягались, их не нужно было кор-
мить, да и падать с них было невысоко (в сравнении 
с лошадкой). 

Самокаты (так тогда называли велосипеды) стреми-
тельно вошли в моду. На них катались дамы высшего 

двухколеСнАя 
революция

света и простые рабочие, дети и убеленные сединами 
господа. Количество травм, полученных в дороге, уве-
личилось, однако смертельные случаи сошли на нет. 
Но продлилось эта эпоха гуманизма недолго. Золотая 
эра «аппаратов, движимых мускульной силой ног» 
пошла к закату в начале 20-го века. Их вытеснили 
новоизобретенные автомобили.

Многие фирмы по производству велосипедов, та-
кие как «Опель» и «Шкода», перепрофилировались на 
создание машин. И в конце 90-х годов 20 века машина 
стала доступна практически каждому. Улицы некогда 
тихих городов заполонили разномастные автолюби-
тели. Статистика по жертвам ДТП поползла вверх…

Вело дао
Сегодня Европа, да и весь цивилизованный мир 

(Америка, Австралия и т.д.) твердо встали на путь 
развития велодвижения. Пока жители постсоветского 
пространства ближе знакомились с понятиями «смог» 
и «пробка», европейцы строили велосипедные до-
рожки и фуникулёры.

В некоторых городах, например, в Копенгагене, Ам-
стердаме, Упсале вообще ВСЕ ездят на велосипедах. 
Дети, старушки, спортсмены, гламурные девчонки, 
беременные женщины и бомжи... Почему? Потому что 

развитая велосипедная инфраструктура дала возмож-
ность любому стать велосипедистом.

Но это в Европе. В нашей стране велосипед – это 
транспорт людей смелых или с суицидальным син-
дромом. Возьмем, к примеру, Брест: велодорожки или 
отсутствуют или непригодны из-за величины бордю-
ров. На тротуарах пешеходы, на дорогах автомобили и 
ГАИ… К тому же велосипедисты, двигаясь по дорогам, 
попадают в ДТП в пять раз чаще, чем автомобилисты.

Прозвучит несколько непривычно, но все же: ве-
лосипедисты сегодня – это люди, которые помогают 
совершить транспортную революцию. Революцию, о 
необходимости которой говорят километровые проб-
ки, облака смога над городами и тысячи погибших. 

Понятно, что все эти пафосные слова, страшные 
факты и глобальные идеи тяжело совместить в 
массовом сознании с комичным для многих словом 
«велосипед». Но все же вдумайтесь в них, посмотрите 
на людей, которые в потоке машин крутят педали. 
Знайте, что они могут стать жертвой нашей пассив-
ности, нежелания сделать первый шаг в борьбе за 
право на здоровье, на свежий воздух, на место во 
дворах для детей.

Велосипедисты ездят 
по дорогам прошлого 
на транспорте будущего

Кто может присоединиться 
К Кампании «за Вело-брест!»?

Все, кому небезразличен велосипед: те, кто катает-
ся каждый день, и те, кто пока забросил катание. Нас 
объединяет мнение, что велосипед – это позитивно, 
это современно, это возможность завести новых 
друзей и хорошо провести время! 

Чем больше велосипедов, тем меньше машин, 
а значит – чище воздух и больше места во дворах 
для детей!

для Чего объединяться?
Те, кто сегодня катаются, и те, кто пока тихо зави-

дуют, знают: ездить по городу тяжело, придётся пры-
гать по бровкам или жаться к обочинам. На тротуарах 
«ждут» недовольные пешеходы с непредсказуемой 
траекторией движения, на дорогах полно страдающих 

манией величия автолюбителей, которые не вос-
принимают велосипедиста как участника движения. 
Не стоит забывать гаишников со штрафом в 17.500 
за нелюбовь к ПДД… И на тротуарах, и по дорогам 
ездить неприятно/неудобно/опасно для жизни.

объединиВШись, мы добьемся:
- беспрепятственного перемещения по городу на 

велосипеде вдоль основных дорог;
- установки велопарковок в людных местах (уни-

веры, крупные магазины и рынки);
- возможности перехода границы в пункте про-

пуска «Варшавский мост» на велосипеде.

ближайШие планы:
• запуск микросайта с видеопродукцией, популя-

ризирующей велодвижение;
• проведение велопробега. Велотурнир;

• создание схем проезда по городу, веломаршру-
тов по Брестской области;

• раздача листовок и другой продукции; 
• сбор подписей под обращением к местным вла-

стям благодарными велолюбителями (текст будет 
опубликован на сайте dzedzich.org позже);

• конкурсы, покатушки.

Все желающие узнать больше о кам-
пании «за Вело-брест!», подписаться 
под обращением к местным властям, 

поучаствовать в велопробеге и других 
мероприятиях, звоните: (029) 222-58 -22 

(Владимир) или пишите: vybor@tut.by.

Пространство, необходимое для транспортировки 60 чаловек на автомобиле, автобусе, велосипеде. Мюнстер.

«зА вело-бреСт!»«дзедзиЧ» нАЧинАет 
общеСтвенную 

кАмпАнию



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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James Fenimore Cooper 

The LasT of The Mohicans
“She is here,” he whispered, “and by that door 

you will find her. I would have spoken a word of 
comfort to the afflicted soul; but the sight of such 
a monster might upset her reason. Though for that 
matter, Major, you are none of the most inviting 
yourself in your paint.”

Duncan, who had already swung eagerly forward, 
drew instantly back on hearing these discouraging 
words.

“Am I, then, so very revolting?” he demanded, 
with an air of chagrin.

“You might not startle a wolf, but I have seen 
the time when you had a better favored look; your 
streaked countenances are not ill-judged of by the 
squaws, but young women of white blood give 
the preference to their own color. See,” he added, 
pointing to a place where the water trickled from a 
rock, forming a little crystal spring.

The deliberate woodsman had little occasion to 
hunt for arguments to enforce his advise. He was 
yet speaking when Duncan availed himself of the 
water. In a moment every frightful or offensive 
mark was obliterated, and the youth appeared 
again in the lineaments with which he had been 
gifted by nature. Thus prepared for an interview 
with his mistress, he took a hasty leave of his 
companion, and disappeared through the indicated 
passage. The scout witnessed his departure with 
complacency, nodding his head after him, and 
muttering his good wishes.

Duncan had no other guide than a distant 
glimmering light, which served, however, the 
office of a polar star to the lover. By its aid he was 
enabled to enter the haven of his hopes, which 
was merely another apartment of the cavern, that 
had been solely appropriated to the safekeeping 
of so important a prisoner as a daughter of the 
commandant of William Henry. It was profusely 

strewed with the plunder of that unlucky fortress. In 
the midst of this confusion he found her he sought, 
pale, anxious and terrified, but lovely. David had 
prepared her for such a visit.

“Duncan!” she exclaimed, in a voice that seemed 
to tremble at the sounds created by itself.

“Alice!” he answered, leaping carelessly among 
trunks, boxes, arms, and furniture, until he stood 
at her side.

“I knew that you would never desert me,” she 
said, looking up with a momentary glow on her 
otherwise dejected countenance. “But you are 
alone! Grateful as it is to be thus remembered, I 
could wish to think you are not entirely alone.”

Duncan, observing that she trembled in a 
manner which betrayed her inability to stand, 
gently induced her to be seated, while he 
recounted those leading incidents which it has 
been our task to record. Alice listened with 
breathless interest; and though the young man 
touched lightly on the sorrows of the stricken 
father; taking care, however, not to wound the 
self-love of his auditor, the tears ran as freely 
down the cheeks of the daughter as though she 
had never wept before. The soothing tenderness 
of Duncan, however, soon quieted the first burst of 
her emotions, and she then heard him to the close 
with undivided attention, if not with composure.

“And now, Alice,” he added, “you will see how 
much is still expected of you. By the assistance of 
our experienced and invaluable friend, the scout, 
we may find our way from this savage people, 
but you will have to exert your utmost fortitude. 
Remember that you fly to the arms of your 
venerable parent, and how much his happiness, 
as well as your own, depends on those exertions.”

“Can I do otherwise for a father who has done 
so much for me?”

“And for me, too,” continued the youth, gently 
pressing the hand he held in both his own.

конкурС перАклАдАў
The look of innocence and surprise which 

he received in return convinced Duncan of the 
necessity of  being more explicit.

“This is neither the place nor the occasion to 
detain you with selfish wished,” he added; “but what 
heart loaded like mine would not wish to cast its 
burden? They say misery is the closest of all ties; 
our common suffering in your behalf left but little 
to be explained between your father and myself.”

“And, dearest Cora, Duncan; surely Cora was 
not forgotten?”

“Not forgotten! No; regretted, as woman was 
seldom mourned before. Your venerable father 
knew no difference between his children; but I – 
Alice, you will not be offended when I say, that to 
me her worth was in a degree obscured.”

“Then you knew not the merit of my sister,” said 
Alice, withdrawing her hand; “of you she always 
speaks as of one who is her dearest friend.”

“I would gladly believe her such,” returned 
Duncan, hastily; “I could wish her to be even more; 
but with you, Alice, I have the permission of your 
father to aspire to a still nearer and dearer tie.”

Alice trembled violently, and there was an instant 
during which she bent her face aside, yielding 
to the emotions common to her sex; but they 
quickly passed away, leaving her mistress of her 
deportment, if not of her affections.

“Heyward,” she said, looking him full in the 
face with a touching expression of innocence and 
dependency, “give me the sacred presence and 
the holy sanction of that parent before you urge 
me further.”

дзедзіч абвяшчае конкурс для ўсіх ах-
вотных паспрабаваць сябе ў якасці пера-
кладчыка.

замежнаЯ класіка па-Беларуску!
увАгА! конкурС!

Шмат перакладаў твораў замежнай літаратуры 
ў нашай краіне робіцца спачатку на расейскую 
мову, а ўжо з яе, час ад часу, перакладаюць і на 
беларускую. 

З-за такіх недарэчнасцяў губляецца прыга-
жосць літаратуры, і мы часта не можам зразу-
мець, чаму той ці іншы твор увайшоў у скарбніцу 
класікі сусветнай літаратуры. А перакладамі адра-
зу на родную мову мала хто займаецца.

“Дзедзіч” імкнецца зрабіць перакладчыцкую 
працу больш папулярнай і таму прапаноўвае ўсім 
жадаючым стаць падчас конкурсу сапраўднымі 
перакладчыкамі. 

Паспрабуйце перакласці з ангельскай мовы на 
беларускую ўрывак з апавядання Дж. Ф. Купера 
“Апошні з магіканаў” (урывак прыведзены ніжэй).

Аўтараў самых творчых перакладаў чакаюць 
каштоўныя падарункі і прызы. Свае працы можна 
дасылаць да 25 верасня на адрас: dzedzich@tut.
by. Да перакладу абавязкова трэба дадаць ліст з 
пазначанымі асабовымі дадзенымі: Прозвішча і імя, 
узрост, месца вучобы (працы), а таксама кантактны 
тэлефон і e-mail.

З 25 па 29 верасня журы конкурсу (у складзе 
прафесійных лінгвістаў) будзе ацэньваць дасланыя 
працы і абіраць пераможцаў. 

Вынікі будуць вядомыя 30 верасня. 

і напрыКанцы - самае ціКаВае. прыз за лепШы 
тВорЧы пераКлад: Кніга на ангельсКай моВе і 
флЭШ-Карта на 4 Gb!

КонКурс паЧынаецца! per aspera ad astra!

Illustration from 1896 edition, by J.T. Merrill

dzedzich.org



АДПАЧЫНАК
Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)

ІНФАРМАЦЫЙНА-
АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
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• Заснавальнік: ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 08.09.2011 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша, 
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

Галоўны рэдактар: Дзмітрый ШЫМАНСКІ.
Рэдакцыйная калегія: Ю. Агіевіч, П. Белавус, П. Дайлід, В. Клімус, 
Г. Когаць, К. Шэлест. Адказны за выпуск: Стэфанія Малюта.
• Кантактныя тэлефоны: (029) 660-57-41,  (029) 724-21-16.
• E-mail: dzedzich@dzedzich.org. Інтэрнэт: www.dzedzich.org
• Пры выкарыстанні матэрыялаў бюлетэня спасылкі на крыніцу абавязковыя
• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы 
для далейшай палемікі
• Наклад 299 асобнікаў

дАрэЧы Нямецкія навукоўцы даказалі, што лепшы торф - 
беларускі, бо толькі ў беларускім торфе ўтрымліваецца 
да 25% немцаў.

***
Прыкметы часу: у завяшчанні ХХI стагоддзя будзе 

вельмі шмат лагінаў і пароляў.
***

Усе мужыкі - эгаісты, яны любяць у жанчынах сябе.
Жанчыны - зусім не такія, яны любяць мужыкоў у сабе.

***
Калі народ маўчыць, значыць, яшчэ штосьці жуе.

***
Расказаць дзяўчыне пра свае даходы, усё роўна 

што расказаць брыгадзе клейшчыкаў шпалер, дзе вы 
плануеце расставіць мэблю.

***
Мяркуючы па колькасці аб'яў аб здачы кватэр на 

суткі, уся краіна ўяўляе сабой велізарны бардэль.
***

- Чаму украінцы любяць рэзаць свіней?
- Ім рохканне нагадвае расейскую мову.

***
Совам на заметку. Каб стаць жаўранкам, трэба, каб 

цябе ўкусіў іншы жаўранак.
***

1 верасня заходзіць жанчына з сынам у краму:
-Сасіскі паступілі? 
-Так, паступілі. 
Жанчына сыну:
-Вось бачыш, нават сасіскі паступілі.

***
Жанчыну можна зрабіць шчаслівай, калі яна дасць.

***
- Ды ты поўны лузер, твая дзяўчына сышла ад цябе 

да мяне! Гэта камень у твой гарод!
- Мая дзяўчына пайшла ад мяне да цябе - гэта 

бервяно ў тваю пасцель!
***

Крэда бландынкі: не ведаеш, што сказаць - 
усміхніся і папраў бюстгальтар!

***
Рашэнне складанай задачы даручайце ляніваму 

супрацоўніку - ён знойдзе самы просты шлях.
***

- Вы не дадзіце мне інтэрв'ю?
- Ох, і слова якое прыдумаў! Ну, дам.

***
У аптэкі паступіў тэст на цяжарнасць адразу з 2-мя 

палоскамі. Называецца «Хачу замуж!».
***

Пачаў рэзацца зуб мудрасці, у гэты час перафарба-
валася ў бландынку. Зуб расці перастаў. Мне здаецца, 
ён пра штосьці здагадваецца.

***
Купілі дачушцы вэб-камеру - і зараз роўна адна 

траціна пакоя ідэальна прыбраная.
***

Размаўляе мужык з Богам:
- Божа, чаму ўсе дзяўчыны далікатныя, мілыя, 

ласкавыя, а ўсе жанчыны сцервы і сукі?!
Гасподзь адказвае:
- Дык дзяўчат ствараю Я, а жанчынамі іх робіце вы.

***
Мужык распавядае сябру:
- Чуў навіну? На мінулым тыдні Сяргей стаў баць-

кам, Лена нарадзіла яму цудоўную дзяўчынку. Яго 
жонка Лена ў шоку.

- Ты спіш па 2-3 гадзіны ў дзень ... Як ты ўмудраешся 
высыпацца?

- Куды?
- А, зразумела.

***
На вуліцы Леніна ў Берасці пытаюць у дзеда: 
- Як лепей патрапіць ў расейскі кансулят? 
Ён, крыху падумаўшы, адказвае:
- Мабыць з гранатамёта.

***
20% мужчын спяць з 80% жанчын. Пазасталыя 

80% мужчын сцвярджаюць, што яны ўваходзяць у 
гэтыя 20%.

***
Адзін студэнт кансерваторыі скардзіцца свайму 

сябру-аднакурсніку:
- Прыкінь, мне на выпускны іспыт задалі скласці 

нейкі музычны твор, а я нічога не магу прыдумаць.
- А ты вазьмі нейкі твор свайго выкладчыка і 

перапішы яго ззаду наперад - і здай, выдаючы за свой.
- Спрабаваў ужо: вальсы Штраўса атрымлі ваюцца.

***
- Тата, ты не будзеш злавацца?
- Гледзячы што здарылася ...
- Ды я каву разліў.
- Ну, гэта дробязі.
- Вось і я так думаю, а твой комп так не думае. Ён 

цяпер увогуле не думае.
***

У краме да прадаўшчыцы падыходзіць хлопец.
- Добры дзень, мне, калі ласка, 3 скрыні гарэлкі, 

50 літраў піва, 5 скрыняў марціні і 30 пачкаў 
прэзерватываў.

- Вось, калі ласка.
- Дзякуй.
- Малады чалавек, пачакайце!
- Што?
- Вазьміце мяне з сабой!

***
Мужык расказвае сябру:
- Некалькі разоў ледзь не спаліўся. Жонку імем 

палюбоўніцы хацеў назваць. Прыйшлося кошачку 
завесці. Машкай назваў. Зараз з гэтым усё ОК.

- А што такі пануры?
- Дык, тыдзень таму жонка сабаку купіла. Антонам 

назвала. Вось сяджу... думаю...
***

Крыўдна атрымліваецца: вясна, лета, восень - адзін 
раз у годзе, а зіма - два разы. Адзін раз у пачатку года, 
другі раз у канцы.

***
«Калі я засну і прачнуся праз сто гадоў і мяне 

спытаюць, што цяпер адбываецца ў Расеі, я адкажу, 
- п'юць і крадуць».

(с) Салтыкоў-Шчадрын.
***

Альбо прынц на самой справе конь, альбо побач з 
ім ужо якая-небудзь кабыла.

***
На хлапечнік напярэдадні вяселля жаніх напіўся і 

патрапіў у выцвярэзнік.
Упершыню раніцай у дзень вяселля нявесце прыйш-

лося выкупляць жаніха.

Жонка па ўласнай ініцыятыве часцяком прапаноўвае 
мінет? Не суцяшайся! Магчыма, на табе проста прак-
тыкуюцца.

***
- А я ніколі ў школе не тузаў дзяўчынак за касічкі, 

таму што адзін раз у вёсцы тузануў за хвост каня.
***

Учора на аўтобусным прыпынку ўбачыў дзяўчынку 
сапраўды пераходнага ўзросту.

У адной руцэ яна трымала цыгарэту, а ў другой 
чупа-чупс.

***
Дзяўчына - хлопцу:
- Чым даўжэй я з табой размаўляю, тым мяне ўсё 

больш разварочвае на 180 градусаў ад цябе!
- Добра было б, калі б яшчэ і сагнула на 90.

***
Аб'ява ў Старажытнай Спарце:
- Юнакі, якія занялі ў конкурсе прыгажосці з 100-га 

па 200-е месца, падыдзіце да абрыву!
***

- А што ў вас за машына?
- «Лада Каліна». Але патрапілася нейкая не-

надзейная. Напэўна, бракаваная.
- А наступную машыну якую браць будзеце?
- «Ладу Каліну», не могуць жа яны ўсе быць 

бракаванымі.
- А што ваш псіхіятр кажа?
- А адкуль вы ведаеце, што я ў псіхіятра назіраюся?

***
Парад перамогі 1980г. Палітбюро ЦК КПСС (лядаш-

чыя маразматыкі) прымала стоячы па некалькі гадзін.
Цяперашняе кіраўніцтва Расеі - маладыя, энергічныя 

лідэры, парад-2011 прымалі седзячы. У 2012г. яны бу-
дуць прымаць парад з пап-корнам у руках.

***
Калі новая мадэль «Аўтаваза» - гэта усечаная версія 

«Lada Kalina», то лагічней было б назваць яе не «Lada 
Granta», а «Lada Kal».

***
У 2020г. машыны будуць лётаць на біяпаліве пад 

кіраваннем штучнага інтэлекту, лічыць амерыканскі 
часопіс «Popular Science».

У 2020г. мы пачнем ставіць аўтаматычную скрынку 
перадач у базавую камплектацыю, лічыць «Аўтаваз».

***
Не вер, не бойся, не прасі. Прыйдзі, вазьмі і панясі.

***
- Жанчына, як малпа - ніколі не адпусціць адну 

галінку, пакуль не ўхопіцца за іншую.
- Малпа можа таксама скакаць з галінкі на галінку 

з вялікай хуткасцю - галоўнае на першай як след 
разгайдацца.

***
- Што патрабуецца мужчыну для таго, каб мець 

поспех сярод жанчын?
- Дзве рэчы. Па-першае, разумець, што ўсе жан-

чыны аднолькавыя. А па-другое, казаць кожнай 
дзяўчыне, з якой сустракаешся, што яна асаблівая і 
зусім не такая, як усе іншыя!

***
- Дзед, бабка, унучка, Жучка, котка, мышка ... А 

чаму ў гэтай казцы імя ёсць толькі ў сабакі?
- Сабачку жаночага полу паліткарэктна замянілі імем.

***
- Хрыстос Уваскрос!
- На ўсё воля Алаха!


