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“Дзедзіч” пачынае 
цыкл відэапраглядаў 

пад назвай “Свабода”. 
Штосераду заходзьце на 
офіс “Дзедзіча” у 19-00.

Ох, ужО гэТыя еўрАПейцы!
Конкурс гісторый з еўра-вандровак

МОЛАДзевАя бІржА
Адбылася ў Любліне

САбрАЛОСя беДнА СТуДэнцТвА
Вынікі фота-конкурсу
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Расея 
РаспаРаджаецца 
БелаРуссю, як 
кРаснадаРскім кРаем. 

Наша краіна ізноў становіцца арэнай для высвят-
лення адносінаў паміж Расеяй і Захадам. Чаго гэта 
каштавала беларусам у мінулым, можна прачытаць 
у падручніках гісторыі.

У выпадку зрыву перамоваў з ЗША па пра-
блеме ПРА Расея можа разгарнуць комплексы 
«Іскандэр» у Калінінградскай вобласці, Беларусі і 
Краснадарскім краі.

Пра гэта паведаміла агенцтву «Інтэрфакс» 
вайскова-дыпламатычная крыніца ў Маскве.

«Іскандэры» раней планавалася размясціць 
толькі ў Калінінградскай вобласці. Цяпер разгляда-
ецца магчымасць размяшчэння гэтых комплексаў 
у Беларусі і Краснадарскім краі. Гэта дасць 
магчы масць парыраваць пагрозы стратэгічным 
ядзерным сілам Расеі ў выпадку разгортвання 
элементаў ПРА ЗША паблізу нашых межаў», — 
сказала крыніца.

Паводле яе слоў, ваенна-тэхнічныя меры ў адказ 
могуць уключаць у сябе пашырэнне магчымасцяў 
расейскай сістэмы ПРА аператыўна-тактычнага 
звяна, актывізацыю работ па стварэнні паветрана-
касмічнай абароны і ўзмацнення касмічнага 
сегмента расейскай сістэмы папярэджання аб 
ракетным нападзе.

«Іскандэр» (па класіфікацыі ЗША і НАТА SS-26 
Stone) — сямейства аператыўна-тактычных ракет-
ных комплексаў: Іскандэр, Іскандэр-Э, Іскандэр-К. 
Комплекс распрацаваны ў Каломенскім КБ ма-
шынабудавання (КБМ). Упершыню «Іскандэр» 
прадэманстравалі ў 1999 годзе.

Прызначаны для паражэння малапамерных і 
вулічных цэляў. Мяркуецца, што можа быць срод-
кам дастаўкі тактычнай ядзернай зброі.

Прызначаны, каб біць па сродках агнявога пара-
жэння (ракетныя комплексы, рэактыўныя сістэмы 
залпавага агню, дальнабойная артылерыя), 
сістэмах ПРА, самалётах і верталётах, а таксама 
аб’ектах грамадзянскай інфраструктуры.

Максімальная адлегласць паражэння мэты:
500 км для Іскандэр-К,
280 км для Іскандэр-Э.
Траекторыя руху ракеты квазібалістычная.
Расейцы сцвярджаюць, што ракета выраблена з 

ужываннем тэхналогій паніжанай радыёлакацый-
най прыкметнасці (аналаг тэхналогіі краін НАТО 
«Стэлс»). Большая частка палёту праходзіць на 
вышыні каля 50 км. Ракета вядзе інтэнсіўнае 
манеўраванне.

Грузія сцвярджае, што Расея ўжывала 
«Іскандэры» ў часе канфлікту 2008г. Аднак 
доказаў такому сцвярджэнню няма. «Іскандэры» 
— магутная зброя, здольная мяняць стратэгічны 
баланс сілаў.

Паводле: nn.by

зАМкнёнАе кОЛА
Як выхоўваюць баранаў?

яны ў нАС 
як ДОМА?



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

Адным рАдком

dzedzich.org

dzedzich.org

www.studrada.org

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.

подпісы за Бясплатны 
пРаезд не дапамаглі
Актывісты Моладзі БНФ і “Дзедзіча” правялі 
збор подпісаў пад зваротам да ўладаў з просьбай 
адмяніць для студэнтаў па прыкладзе Менску плату 
за праезд у грамадскім транспарце.

Студэнты Берасця – такія ж звычайныя студэнты 
як і менскія, ім таксама не хапае грошай, ды і хадзіць 
пехатою ўсё ж далекавата. 

Студэнты падпісваліся ахвотна, некаторыя самі 
дапамагалі збіраць подпісы. Усяго цягам трох тыдняў 
было сабрана 1840 подпісаў.

Аблвыканкам не апраўдаў спадзяванні студэнтаў. 
Як сказана ў адказе, «забяспечыць прадстаўленне 
ільгот на праезд у грамадскім транспарце ... пакуль 
няма магчымасцяў».

Адзін з арганізатараў акцыі Сяржук Кавалько кажа, 
што такі адказ не стаў нечаканасцю:

«Мы мелі мала спадзяванняў, што атрымаем 
пазітыўны адказ. Бо разумеем, што крызіс, у які па-
глыбляецца наша эканоміка, толькі пашыраецца. Наш 
зварот быў матываваны той бязглуздай палітыкай 
папулізму, калі ў адным горадзе з'яўляюцца нейкія 
ільготы, якія не распаўсюджваюцца на іншыя гара-
ды. Уладам трэба быць больш узважанымі ў сваіх 
рашэннях, бо часта яны абсалютна несправядлівыя».

«зніч» пРэзентаваў у 
БеРасці “мРою”
Гурт «Зніч», пачынальнік беларускай галіны Pagan 
Metal, прэзентаваў у Берасці новы альбом “Мроя”.

Прэзентацыя праходзіла ў ДК БЭМЗ, дзе сабралася 
звыш 300 аматараў жорсткай музыкі. «Зніч» у гэтым 
годзе адзначыў свой 15-ы дзень народзінаў! Таму ў 
праграме «Зніч», акрамя новага альбома, прадставіў 
і свае лепшыя хіты за 15 год творчага шляху.

Спецыяльнымі гасцямі на канцэрце былі менскія 
гурты CLAN і EXIST-M, а таксама польскі THY DISEASE.

І калі на двары было холадна, то ў ДК БЭМЗ тэмпе-
ратура была тая, што трэба: сядзець, магчыма, і было 
крыху няёмка, але пад сцэнай было сапраўды горача.

Нягледзячы на не вельмі добры акустычны стан 
канцэртнай залы, у якой нават пах застаўся ад Савец-
кага звяза і прысутнасць адносна вялікай колькасці 
праваахоўнікаў, канцэрт прайшоў без перашкод.

Фотаздымкі можна паглядзець тут: http://dzedzich.org.

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

ох, ужо
гэтыя еўрАпейцы!

Калі Вы падчас падарожжаў па еўрапейскіх 
краінах звярнулі ўвагу на цікавыя, незвычайныя для 
беларусаў паводзіны, звычкі, норавы, традыцыі мяс-
цовых жыхароў, раскажыце пра свае ўражанні. А мы 
пастараемся данесці вашыя гісторыі для шырокага 
кола чытачоў.

Да ўдзелу ў конкурсы прымаюцца працы памерам 
не больш за 1 старонку фармата А4. Вітаюцца таксама 
ілюстрацыі – фота- і відэаматэрыялы.

Галоўнае патрабаванне, каб гісторыі, якія Вы да-
сылаеце, былі з Вашага ўласнага жыцця, перажытыя 
асабіста, а не скапіяваныя з “гугла”.

Дасылаць свае працы можна (пры жаданні разам з 
фота- ці відэаілюстрацыямі) на адрас: dzedzich@tut.by.

Не забудзьце пакінуць асабістыя дадзеныя для 
сувязі (імя і прозвішча, месца жыхарства, узрост, 
кантактны тэлефон).

Апошні тэрмін падачы прац на конкурс – 31 
лістапада 2011г.

Пасля падвядзення вынікаў конкурса 17 снежня 
адбудзецца ўзнагароджанне аўтараў трох лепшых 
гісторый. А прызамі стануць традыцыйныя ўжо для 
конкурсаў “Дзедзіча” флэш-карты памерам 8 і 4 гБ.

Берасцейскі Еўраклуб і АРР “Дзедзіч” абвяшчаюць конкурс «Ох, ужо гэтыя еўрапейцы!», які прысве-
чаны культурным звычаям і традыцыям еўрапейскіх народаў, нетыповым для менталітэту беларусаў.

увАгА! конкурС!

«Студэнцкая Рада» приглашает студентов рас-
сказать о проблемах в своих ВУЗах.

Уникальная возможность совершенно анонимно 
рассказать о проблемах, которые существуют в Ва-
шем ВУЗе, получить консультации по их решению, 
поделиться этой информацией с другими студентами, 
а также попробовать решить их!

Все, что от Вас нужно – написать на электронную 
почту! Не хватает современной литературы? Неудоб-
ное расписание? Негде заниматься спортом? А может 
не дают выражать свое мнение или загоняют в БРСМ?

Устали от этих проблем? – решение есть!
Хотите поделиться проблемами, рассказать о на-

болевшем в своем ВУЗе? – Пишите нам!
Жалобы и предложения принимаем на адрес 

mr.barrister.com@gmail.com. 
В письме обязательно укажите свои имя и фа-

милию либо псевдоним, населенный пункт, ВУЗ и 
проблему в учебном заведении, которая волнует Вас 
или которая требует незамедлительного разрешения. 

Также указывайте любую другую информацию, 
которую посчитаете нужной.

Приоритет отдается представителям из ВУЗов вне 
города Минска.

Кроме этого, теперь любой студент Беларуси имеет 
возможность получить консультацию по поводу своих 
прав. Если Вы считаете, что Ваши права нарушены 
либо просто хотите прояснить спорную ситуацию – 
пишите нам! Вместе мы решим проблему!

Чтобы получить бесплатную юридическую консуль-
тацию Вам достаточно заполнить форму на странице 
www.studrada.org. Вы также можете прикрепить к 
своему сообщению файл с копиями необходимых 
документов.

Консультации оказывают практикующие и уча-
щиеся юристы.

еСть проблемА? пишите нАм!
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сайт “за вела-БРэст” 
пачаў пРацу
Сайт прысвечаны аматарам ровараў, тым, хто не 
абыякавы да лёсу нашых двухкалёсных сяброў.

Аснова сайта кампаніі “За Вела-Брэст”, аргані-
заванай агенцтвам рэгіянальнага развіцця “Дзедзіч”, 
– 10 сацыяльных ролікаў, якія папулярызуюць ро-
варны рух. 

Тэматыка ролікаў розная, аднак агульнае ў іх – ра-
шэнне шматлікіх сацыяльных (і не толькі) праблем 
пры дапамозе такога вынаходніцтва ХІХ стагоддзя, 
як ровар.

Таксама на сайце змешчаны матэрыялы, карыс-
ныя для велааматараў. Для тых, хто не растаецца  з 
роварам у паўсядзённым жыцці, – мапа Берасця з 
адзначанымі дарожкамі для раварыстаў, паркоўкамі і 
роварнымі крамамі. 

Ёсць артыкулы, што адказваюць на распаўсюджаныя 
пытанні: ад “Як катацца ў дождж?” да “Як выбраць 
ровар?”, ад “Як перасоўвацца па горадзе?” да “Што 
рабіць, калі ровар выкралі?”.

А для тых, хто хоча цікава правесці час ды за адно 
бліжэй пазнаёміцца з роднымі мясцінамі, прапануецца 
шэраг турыстычных роварных маршрутаў па Берас-
цейскай вобласці. Маршруты розныя па даўжыні і 
складанасці – на любы густ.

Але, як кажуць, лепей адзін раз пабачыць. Таму, калі 
ласка, заходзьце: http://velo.dzedzich.org.

яны ведаюць БелаРусь!
Завяршыўся апошні этап серыі конкурсаў-віктарын 
“Ведай Беларусь!” 

На працягу двух месяцаў ішла серыя віктарын на 
тэму ведаў роднай краіны. У выніку ў фінал прайшлі  
два канкурсанты. Арганізатар конкурсу АРР “Дзедзіч” 
запрасіў удзельнікаў на выніковую гульню, дзе і быў 
вызначаны пераможца.

Пытанні задаваліся больш падступныя і без 
варыянтаў адказаў, аднак узровень ведаў пераможцаў 
перамог ўсе выпрабаванні!

Пераможца конкурсу Вячаслаў забраў дадому 
галоўны прыз – флэшку на 8Гб, а другі, меней 
удачлівы удзельнік, памятныя фірмовыя падарункі 
ад “Дзездіча”.

САйт прА Crisisby

Даслаць паведамленне на сайт crisisby.net можа 
кожны, для гэтага не трэба ні рэгістравацца, ні 
звязвацца з рэдактарамі. Дарэчы, рэдактараў у 
Crisisby няма, інфармацыя паступае непасрэдна 
ад грамадзян. Новыя паведамленні аўтаматычна 
фіксуюцца на інтэрактыўнай мапе (у выглядзе кропак) 
і сістэматызуюцца па катэгорыях (дэфіцыт, працоўная 
міграцыя, звальненні, вулічныя акцыі, страйкі, смеху 
варта і іншае).

Гэтую мапу можна размясціць на любым іншым сай-
це Мапа будзе аўтаматычна папаўняцца і абнаўляцца.

Дадаць паведамленне можна, запоўніўшы форму на 
сайце, даслаўшы на e-mail (crisisbynet@gmail.com) ці 
SMS (+37065279366) альбо твіт з хэштэгам #crisisby. 

Паведамленне з’явіцца на мапе і ў ленце паведам-
лен няў адразу пасля прэмадэрацыі. Мадэратары 
могуць пазначаць атрыманую інфармацыю як 
веры фікаваную ці не, у залежнасці ад таго, ці ёсць 

у паведамленні спасылкі на першакрыніцу, фота, 
відэа, кантакты. 

Таксама на сайце з’яўляюцца навіны, што тычац-
ца эканамічнай сітуацыі ў нашай краіне з розных 
інтэрнэт-крыніц і навінавых парталаў.

Пры жаданні карыстальнікі сайта могуць падпісацца 
на абнаўленні, звязаныя са з’яўленнем новых кропак 
на мапе ў зададзеным імі радыусе.

На сайце ёсць дадатковы сервіс – “Народны 
барометр коштаў”, заснаваны на паведамленнях 
карыстальнікаў наконт змянення коштаў на асноўныя 
тавары. Кожны інтэрнэт-карыстальнік можа даслаць 
кошт на тавар, і ён адлюструецца на інтэрактыўнай 
мапе коштаў Беларусі.

Сайт можна чытаць па-расейску, па-беларуску і 
па-ангельску.

Заходзьце: http://crisisby.net.

новы сайт створаны групай інтэрнэт-актывістаў з розных гарадоў і краін як 
ітэрактыўная пляцоўка для народнага маніторынгу крызісный з’яў у беларусі.

Актывісты Партыі БНФ правялі акцыю ўшанавання 
памяці жаўнераў беларускага войска генерала 
Станіслава Булак-Балаховіча.

Акцыя, якая была прымеркаваная да Дзядоў, адбы-
лася на «балахоўскіх» могілках (мікрараён Рэчыца), 
дзе пахаваныя паўтысячы ваяроў, якія змагаліся су-
праць бальшавіцкай улады ў 1920г.

Падчас мерапрыемства актывісты ўсклалі кветкі і 
запалілі лампадкі ля помніка на могілках, памянулі 
жаўнераў хвілінай маўчання. А гісторык Сяржук Ка-
валько распавёў пра гісторыю змагання балахоўцаў 
за незалежную Беларусь.

С. Кавалько падкрэсліў, што трагічная гісторыя жаў-
нераў войска Булак-Балаховіча не павінна быць забытая:

– Мы павінны памятаць, што гэтыя жаўнеры 
спрабавалі здабыць незалежнасць Беларусі ў над-
звычай складаных умовах, таму няцяжка ўявіць, якія 

пачаў пРацу – сайт пРысвечаны кРызісу ў БелаРусі

берАСцейцы ўшАнАвАлі 
жАўнерАў булАк-бАлАховічА

мужныя былі гэтыя людзі. Ужо ў 1920 годзе яны 
разумелі, што за незалежнасць трэба змагацца. Гэта 
такі своеасаблівы напамін нам пра тое, што сувэрэнітэт 
Беларусі — найгалоўнейшая каштоўнасць», — кажа 
Сяржук Кавалько.

Паводле: svaboda.org
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новыя прАвілы 
пАСтуплення ў вну

разлічваць, выкладчык рэдка калі бывае так упэўнены 
ў сабе і ў вас, каб пайсці насуперак  думак калегаў.

А вось іншы бок, больш прыемны. Вы дапусцілі 
нейкі вушак і можаце смела як бы ў жарт сказаць: “Ой, 

а ў мяне тут такія балы добрыя стаяць, можа, не 
будзеце псаваць агульную карціну?” І, калі псаваць 
сапраўды ёсць што, то можаце быць упэўнены, што 
над вашым пытаннем задумаюцца.

Я нядаўна здала дзяржаўны іспыт на сем балаў, 
і магу сказаць, што на сем я не адказала дакладна. 
Але ў мяне сярэдні бал па вучобе сем з паловай, 
навошта выкладчыку ставіць мне менш? 

Атрымліваецца, студэнт вучыўся добра, а вось 
у яго дрэнна, а можа ён проста чапляецца? А так 
паставіў, што і ўсе ставілі, і як з гусака вада. Так 
што пачынайце працаваць над сваёй рэпутацыяй 
з першых  курсаў, а потым яна папрацуе на вас!

мінадукацыі беларусі падрыхтавала змены і дадаткі ў правілы прыёму ў вну: на за-
вочнае будуць браць толькі з працай, а льготы скасуюць.

Так атрымалася, што нашы заліковыя кніжкі 
патрэбныя не толькі для таго, каб мы гладзілі 
старонкі і любаваліся адзнакамі, радуючы 
тат і мам. Залікоўка – важны паказчык вашых 
будучых адзнак.

Усе старшакурснікі ўжо на ўласнай скуры 
адчулі, што, калі адпрацаваў на залікоўку першыя 
два курсы, далей залікоўка пачынае працаваць на 
іх. Асабліва востра гэта адчуваецца ў памежных 
сітуацыях. 

Вось, напрыклад: здалі вы экзамен, а выклад-
чык не можа вырашыць, што ж вам паставіць, 
восем або дзевяць. Ён у такіх выпадках пачынае 
гартаць вашу залікоўку. А там адны пяцёркі і 
шасцёркі … Тады нават на васьмёрку можаце не 

З 2012г. могуць быць уведзеныя новыя патрабаванні:
1. Некаторых льгот больш не будзе. Паводле но-

вых правілаў паступлення, усе льготы па вызваленні 
ад платы за навучанне, наданні месца ў студэнцкім 
інтэрнаце ці вылучэнні льготнага крэдыту будуць 
размяркоўвацца ўжо пасля залічэння. Выключэннямі 
стануць толькі пераможцы розных алімпіядаў – 
рэспубліканскіх ці ўніверсітэцкіх – альбо спартовых 
спаборніцтваў.

2. Выключаецца магчымасць удзелу ў конкурсе 
асоб, якія атрымалі адмоўныя адзнакі па профільных 
уступных выпрабаваннях (яны ўсталёўваюцца 
прававымі актамі Мінадукацыі Беларусі пасля пра-
вядзення ЦТ).

3. Прадугледжваецца поўная адмена асобнага кон-
курсу для выпускнікоў сельскіх і гарадскіх устаноў 
адукацыі. Цяпер гарадскія і вясковыя школьнікі будуць 

мець агульныя ўмовы пры залічэнні. Ці атрымаюць 
яны пэўныя прэферэнцыі ўжо пасля залічэння, не 
паведамляецца.

4. Мінадукацыі Беларусі прапануе даць дадатковыя 
магчымасці суайчыннікам, якія ўвесь час пражываюць 
на тэрыторыі замежных дзяржаў, а таксама грама-
дзянам Расеі, Казахстана, Кыргызтана, Таджыкістана. 
Ім прапануецца паступаць на ўмовах, прадугледжаных 
для замежных грамадзян – па выніках гутаркі. Няглед-
зячы на гэта, плануецца захаваць стары механізм пасту-
плення для ўсіх ахвотных, якія жадаюць скарыстацца 
правам на атрыманне адукацыі праз конкурсны адбор 
(як за кошт сродкаў бюджэту, так і на ўмовах аплаты).

5.  Браць на завочныя аддзяленні будуць 
толькі абітурыентаў, якія ўжо недзе працуюць. 
Атрымліваецца, што, каб пасля школы стаць студэн-
там завочнага, трэба літаральна за месяц пасля вы-

пускнога знайсці працу (па будучай спецыяльнасці, 
ці любую іншую – не ўдакладняецца). Пры гэтым 
хлопцам прыйдзецца яшчэ і падрыхтавацца да су-
стрэчы з ваенкомам – завочнікам ужо другі год запар 
адтэрміноўку не даюць.

6. З’явіцца таксама мінімальны бал, без атрымання 
якога ў абітурыента проста не прымуць дакументы. 
Як казалі раней чыноўнікі, ён наўрад ці будзе вы-
шэйшым за 5–7 балаў па некаторых спецыяльнасцях. 
Вырашаць, які сёлета прахадны бал, будуць ужо пасля 
сканчэння ЦТ.

7. Пры паступленні на прыродазнаўча-навуковыя і 
тэхнічныя спецыяльнасці падлік балаў па профільных 
прадметах будзе ажыццяўляцца з выкарыстаннем 
падвышальнага каэфіцыента «2».

Падрабязней глядзіце тут: 
http://generation.by/news4894.html 
і тут: http://www.interfax.by/article/85980.

У кагосьці ўжо пачалася сесія, хтосьці з жахам 
яшчэ чакае сваёй долі. Часам для паспяхо-
вай здачы экзаменаў, акрамя шпаргалак 
і ведаў у галаве, трэба яшчэ і звычайнае 
стаўленне да чалавека. Сцісла кажучы 
– як падабацца выкладчыку.

Выкладчык – гэта страшны звер. Ніхто 
і ніколі не ведае, што ў яго ў галаве. Ён 
можа быць добрым і пушыстым, а на 
сесіі аказваецца, што гэта ён проста 
марынаваў вас да абеду. Ёсць зусім 
лапачкі і вы думаеце, што да іх нават 
на заняткі хадзіць не трэба, аўтамат ў 
вас у кішэні. А яны потым як выставяць 
кіпцюры!..

Аднак у любога выкладчыка можна зарабіць 
спрыяльнае станаўленне да вас, – проста да 
кожнага патрэбен свой падыход. Можна вылучыць 
некалькі універсальных правіл паводзінаў:

Першае, самае складанае: трэба вывучыць імя вы-
кладчыка і назву яго прадмета. Але гэтага мала, трэба 
гэта яшчэ выкарыстоўваць і не блытаць! :)

Другое правіла: выкладчык заўсёды мае рацыю! 

Ён шчыра так лічыць і спрачацца з ім сабе даражэй. 
Калі вы ў дасканаласці не валодаеце рыторыкай 
і аратарскім майстэрствам, то лепш тады сядзіце 
моўчкі. 

А вось калі маўчаць зусім немагчыма, то паспра-
буйце пазадаваць выкладчыку падступныя пытанні, 
адказваючы на якія ён паступова прыйдзе да высновы, 
што недзе ён не мае рацыю.

Але калі ўжо ўсё ж такі апынулася, што вы 
праяўляеце сваё абурэнне дарма і не мелі рацыі, то 
лепш не ўпарціцца, а хутка і выразна прызнаць свае 

памылкі і папрасіць прабачэння. Уменне з крытыкай 
ставіцца да сабе і выпраўляць недахопы шануецца 

ўсімі, не толькі выкладчыкамі.
І напрыканцы трэцяе: слухайце тое, што 

выкладчык распавядае пра сябе. Ён любіць 
Дастаеўскага? Выкарыстоўвайце ў размове 

парачку фраз гэтага пісьменніка і выкладчык 
гэта ацэніць. 

Любіць сабак? Ды не можа таго быць! Вы 
таксама заўзяты аматар сяброў нашых меншых і 

кожную раніцу шпацыруеце са сваім гадаванцам! 
Усім нам прыемна, калі хтосьці падзяляе нашы 

захапленні і погляды.
У цэлым паводзьце сябе, як належыць чалавеку 

выхаванаму і будзе вам шчасце! :)

dzedzich.org

як пАдАбАццА выклАдчыку

берАжы Сукенку зноўку, А зАлікоўку змолАду!

МільВА

МільВА
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Дзмітрый ШЫМАНСКі

зАмкнёнАе колА

Гэта быў час не толькі палітычнага, але перадусім 
эканамічнага крызіса. Мізэрныя заробкі, суцэльны 
дэфіцыт, чэргі, чорны рынак, і вялізныя, аж да БЭМ-
За “калейкі” на выезд у Польшчу. людзі стаялі па 5-7 
дзён, каб правезці праз мяжу айчынныя тэлевізары, 
электрапрыборы, адзенне. У палякаў наша прадук-
цыя карысталася вялікім попытам.

А я хадзіў у 10-ы клас і пазнаваў жыццё ва ўсёй 
ягонай шматграннасці. У падручніках, па якіх нас 
вучылі, пісалі адно, за вакном і па тэлевізары (тады 
яшчэ і па тэлевізары!) мы бачылі зусім іншае. Перад 
грамадзянамі імперыі стаяла складаная праблема 
выбару: што добра, а што кепска, куды ідзе краіна, і 
якая (чыя) гэта краіна, як жыць далей?

Не дзіўна, што мазгі ад гэтай дыялектыкі зносіла 
ў той ці іншай ступені ва ўсіх. Бацькі, страціўшы 
арыенціры жыцця разам з усімі накапленнямі на 
“зберкніжке”, перабудоўваліся на новы лад, хто як мог.

Нехта піў па-чорнаму, нехта гандляваў (таксама 
па-чорнаму), нехта пытаўся скласці аскепкі старога 
светапогляду ў новую мазаіку.

Дзецям, то бок нам, было прасцей. Хоць і мы 
былі атручаныя камуністычнай ідэалогіяй з яе 
разнастайнымі прымочкамі ў выглядзе акцябрат, 
піянераў і камсамольцаў, ды, на шчасце, дзіцячы 
арганізм лягчэй адаптуецца да новых умоў – асновы 
фізіялогіі росту! Адзінае, што нам было патрэбна для 
адаптацыі, для фармавання цэласнай карціны свету і 
пошуку свайго месца ў ім – дапамога ў выбары жыццё-
вых арыенціраў, у фармаванні каштоўнасцяў, маралі.

Канешне гэтай дапамогі мы шукалі ў сваіх 
настаўнікаў. А як жа інакш? Гэта ж бясспрэчны 
аўтарытэт, асоба, якая навучыла цябе ўсяму, што ты 
ведаеш, якая гаворыць пра такія з’явы і рэчы, якія не 
ведаюць нават бацькі!

Ды а што бацькі, калі яны працуюць за грашы, спад-
зяюцца толькі на добры ўраджай ў дзедавай вёсцы ды 
нічога не могуць змяніць ні ў сваім, ні ў тваім жыцці!

Канешне настаўнікі! Хоць і бачылі мы, што 
жывуць яны не лепш за нас, ды ўсё ж такі сваёй 
разважлівасцю, мудрасцю і цярпеннем справядліва 
заслужылі нашу павагу. І увагу.

Памятаю, як на ўроках Французскай літаратуры ў 
перапынках паміж вывучэннем творчасці Мальера 
мы абмяркоўвалі з Ларысай Васільеўнай, ці варта 
праводзіць 7 лістапада парад на Чырвонай плош-
чы і выносіць Леніна з маўзалея. Не, яна не казала 
нам, варта ці не. Яна запытвала, быццам 
бы раілася з намі. А мы выказвалі свае 
думкі, спрачаліся, шукалі правільны адказ, 
нібы адказвалі на адзнаку, і перапытвалі 
настаўніцу, правільна, ці не.

Памятаю, як на ўроках геагра фіі, паміж 
вывучэннем сталіц розных экзатычных 
дзяржаў, Геор гій Аляксандравіч (ГерСаныч) 
запытваў у нас, ці трэба развальваць Савецкі 
Саюз, ці трэба дамагацца незалежнасці 
Беларусі? Ці трэба аднаўляць гістарычную 
сімволіку? Ізноў мы горача спрачаліся, хоць 
ужо і разумелі, што правільнага адказу ад 
настаўніка не атрымаем.

І Ларыса Васільеўна, і ГерСаныч правіль-
ныя адказы, канешне, ведалі. Але навошта 
даваць галоднаму рыбу, замест таго, каб 
даць вуду і навучыць вудзіць? Так мы і 
вучыліся выкарыстоўваць асноўныя метады 

спазнання: назіраць, разважаць, аналізаваць факты і 
шукаць адказы на тыя пытанні, якія ставіла перад намі 
жыццё. За што нашым настаўнікам ад усіх вучняў тых 
гадоў выказваю вялікую падзяку!

***
Неяк нашы валанцёры арганізавалі сустрэчу для 

вучняў 11-га класа адной са школ Берасця, якія 
запоўнілі заяўкі на паездку ў Люблін па праекце “Ма-
ладзёжная біржа грамадскіх ініцыятыў”. Запоўніць 
запоўнілі, а пасля задумаліся. Завагаліся. І папрасілі 
заяўкі вярнуць без тлумачэння прычын.

Здавалася, і хай бы сабе, вольнаму воля! Тым 
больш што конкурс на паездку амаль 2 чалавекі на 
месца. Але, паколькі адна дзяўчына з “Дзедзіча” 
таксама вучыцца ў гэтай школе, яна ўгаварыла мяне 
сустрэцца з дзецьмі і паспрабаваць высветліць пры-
чыны такога рашэння, паўплываць на яго.

Сустрэліся. Вясёлыя і актыўныя дзяўчыны і хлопцы 
закідалі мяне пытаннямі, якія перадаю па памяці:

- а зачем полякам приглашать к себе белорусов, 
да еще оплачивать им все расходы?

- а какие вы можете дать гарантии, что мы оттуда 
вернемся?

- а что нам надо будет делать по возвращении, 
какие акции организовывать?

- а правда, что у вас организация оппозиционная, и 
если мы с вами поедем, то нам не дадут поступить в 
университет, т.к. мы будем в базе данных КГб?

- а это вы хлопали на улицах по средам?
Карацей, пасля доўгай і падрабязнай размовы пра 

дзейнасць “Дзедзіча”, яго мэты і задачы я запытаў, 
адкуль такія перасцярогі. Высветлілася, што з дзецьмі 
паразмаўляла адміністрацыя школы.

Перадаю сутнасць размовы са слоў дзетак:
1. Такой арганізацыі Fundacja “Szczesliwe 

Dziecinstwo” не існуе.
2. Вас прададуць у сэксуальнае рабства.
3. Вас прымусяць пасля вяртання ўдзельнічаць 

у несанкцыянаваных акцыях і размахваць сцягамі 
(відаць апрануўшыся ў класічную вопратку сэксуаль-
нага раба – Д.Ш.).

4. Вы не паступіце ва ўніверсітэт, таму што патрапіце ў 
спецыяльную базу дадзеных неблаганадзейных асобаў.

Карацей, класічны падзел на правільных і 
неправільных з пункту гледжання афіцыйнай ідэалогіі. 
Пасля размовы з сямі прысутных адважыліся “ры-
зыкнуць” двое. Астатнія забралі свае заяўкі і пайшлі, 
відаць, рыхтавацца да ўступнага тэсціравання.

Не скажу, што мне было шкада страчанага часу. І 
не таму, што удалося пераканаць двух дзяўчын, з якіх, 
цалкам магчыма, вырастуць сапраўдныя грамадзяне, 
хаця ўжо гэта можна лічыць вялікай перамогай. А таму 
што сустрэча дазволіла акунуцца ў атмасферу сучас-
най школьнай адукацыі. Адчуванні, па шчырасці, не са-
мыя прыемныя, але зробленыя высновы ўражваюць.

Вучні выпускнога класа школы, што месціцца ў 
абласным цэнтры (!), разважаюць катэгорыямі зам-
шэлай даўніны, якія сканалі разам з СССР. Людзі, 
якія валодаюць інтэрнэтам, не могуць знайсці адказ 
на простыя, дзіцячыя пытанні.

Няўжо так складана зайсці на сайт фундацыі і пра-
верыць, ці дзейнічае яна, ці гэта проста фікцыя? А 
заадно праверыць, калі апошні раз у рабства прадавалі 
цэлы аўтобус з 40 пасажырамі, не зважаючы на тое, 
хлопец ці дзяўчына. І даведацца наўздагон пра раз-
настайныя адукацыйныя праграмы, якія прапаноўвае 
Еўрапейскі Саюз у тым ліку і для беларусаў.

Няўжо смартфоны існуюць толькі для пантоў перад 
сябрамі, а ў інтэрнэце няма нічога акрамя “Укантакце” 
і рэфератаў па гісторыі?

Канешне, у кожнага можа быць свая грамадзянская 
пазіцыя і стаўленне да тых ці іншых арганізацый, ак-
цый і сімволікі. Але ж, можа, варта было б спачатку 
вызначыцца з гэтай пазіцыяй, а пасля думаць, ці 
запаўняць заяўку на паездку, ці адразу пісаць данос 
на сяброў, якія яе ўжо запоўнілі?

***
Бясспрэчна, адказнасць за выхаванне асобы, 

грамадзяніна, заўсёды ляжыць на настаўніку. Яго-
ныя словы, яго меркаванне – неабвяргальная ісціна 
для звычайнага вучня. Прасцей за ўсё забіць вучню 
мазгі прымітыўнымі ідэалагемамі – “гэта флаг харо-
шы, а гэта плахой”, “сюда не хадзі – туда хадзі”, не 
высоўвайся, бо не паступіш і г.д.

Значна складаней (ды і не патрабуецца ад сённяшніх 
настаўнікаў) навучыць дзяцей шукаць, аналізаваць 
інфармацыю і самому рабіць высновы, што добра, 
а што кепска.

Яшчэ больш складаней – адкрыць дзецям свет ва 
ўсёй яго шматбаковасці, паказаць магчымасці для ро-
сту, для якаснай адукацыі, для пашырэння кругагляду.

А як пакажаш, калі сам пра гэта нічога не ведаеш? 
На курсах павышэння кваліфікацыі для настаўнікаў 
кажуць пра ўсё, уключаючы памер партрэта “самі 
ведаеце каго”, які павінен вісець у кожным класе. А ў 
іншых месцах кажуць, як фальсіфікаваць выбары, каб 
назіральнікі нічога не заўважылі. Не кажуць толькі пра 
тое, як выхоўваць грамадзян Беларусі. Бо не трэба – 
“не стаіт перад гасударствам такая задача”. 

Вось такое замкнёнае кола атрымліваецца – сам 
не ведаеш, як жыць, і дзяцей навучыць не зможаш.

выкладчык: 
- недаробленая курсавая – гэта не бяда. 
галоўнае, калі будзеце рабіць дзяцей – дарабіце 
іх! а то потым прыходзяць недаробленыя дзеці 
і прыносяць недаробленыя курсавыя. і ніяк не 
разарваць гэтае замкнёнае кола.

***
З 1990-га мінула 20 гадоў. У краіне крызіс, 

мізэрныя заробкі, і вялізныя “калейкі” на выезд 
у Польшчу.

Толькі палякам ужо нафіг не патрэбныя нашы 
тэлевізары, электрапрыборы і адзенне. Нафтапра-
дукты ды цыгарэты – вось і ўсё, што можна прадаць 
там, каб прывезці на радзіму танную ежу, бытавую 
тэхніку і адзенне.

А настаўнікаў, якія вучаць думаць, амаль не за-
сталося. 20 год – вялікі тэрмін.

Таму і ездзяць беларусы на захад не за ведамі, а 
за ежай. і дзяцей вучаць не высоўвацца.

у далёкім 1990-м, калі СССр незваротна сыходзіў у мінулае, маё навучанне ў сярэдняй 
школе незваротна крочыла ў той жа бок. [не ведаеш, што такое «СССр»?! загуглі!].

выхавання БаРанаў

Выхаваем з нашых дзяцей маўклівае быдла



КУЛЬТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

У канцы сакавіка гурт SARAH WHERE IS MY TEA 
адправіўся ў свой першы маштабны тур які 
захапіў шэраг гарадоў Расеі і Украіны. Пра-
цягнуць “DESOLATE Tour pt. I” яны планавалі ў 
Беларусі. і тут хлопцаў з Расеі чакала іх першая 
няўдача.

З першым канцэртам на тэрыторыі Беларусі гурт 
SARAH WHERE IS MY TEA павінен быў выступіць у 
ПК Скокі (3 км на поўнач ад Берасця). У Берасці 
рыхтаваліся да падзеі, нават арганізавалі бясплат-
ную дастаўку людзей аўтобусам з горада ў ПК Скокі 
і назад. Але гэта было дарма.

- Менш чым за суткі да пачатку імпрэзы, да нас 
звярнуліся супрацоўнікі РАУС і сказалі, што дадзенае 
мерапрыемства забаронена. Забаранілі, больш, на 
жаль, нічога сказаць не магу. Гурт з Расеі, вядома, 
паехаў дадому. Гэта маркотна. Мы былі засмучаныя, 
- паведамілі арганізатары.

зусім нядаўна група з берасця ў складзе 36 чалавек вярнулася з адукацыйнай прагра-
мы ў польшчы арганізаванай Арр “дзездіч” і Фондам “шчаслівае дзяцінства”. Акра-
мя ведаў быў прывезены добры настрой і мора станоўчых эмоцый!

молАдзевАя біржА ў любліне

Арганізоўвалі канцэт ў ПК Скокі TG SOUND PROMO 
BREST. І не гледзячы на тое, што здарылася, сваю 
дзейнасць яны спыняць не збіраюцца:

- Мы ўжо рыхтуемся да выступу італьянскага 
гурта READY, SET, FALL!. Завітаюць яны ў Берасце 
2-га снежня.

Паездка пачалася з “цягніка часу”, калі сеўшы ў ва-
гон у 9 раніцы мы прыбылі ў Тэрэспаль у 7-18. Розніцу 
ў часе прынялі са смехам. Яшчэ некалькі гадзін дарогі 
і нас сустракаюць нашы арганізатары ў прыгожым і 
маляўнічым мястэчку Мотыч, у 15 км ад Любліна.

Гэтыя 5 дзён здаліся як мінімум 10, столькі ўсяго 
цікавага і новага пазнавалі, бачылі і запаміналі, што 
гэта не ўкладвалася ў звычайнае размеранае хатняе 
жыццё.

Кожны дзень у агульнай зале праходзілі заняткі, 
на якіх вучылі, як правільна і цікава арганізоў-
ваць мерапрыемствы. Але соль не ў гэтым, – сама 
праграма навучання пабудавана ў форме гульні-
спаборніцтва. 

Нас падзялілі на 4 каманды і з кожнай працаваў свой 
трэнер. За кожнае арганізаванае намі мерапрыемства 
налічваюцца балы. У выніку сярод груп вылучыцца 
пераможца, які набярэ большую колькасць балаў. 
А самыя актыўныя групы і ўдзельнікі атрымаюць 
каштоўныя прызы на выніковай канферэнцыі, якая 
пройдзе ў Берасці 15 снежня.

Фантазія працавала як трэба і ў нас кожны дзень 
было некалькі гульняў, дыскатэкі, спартовыя мера-
прыемствы.

Але забаўлялі мы не толькі самі сябе. Па прагра-

dzedzich.org

у берАСці зАбАрАнілі чАрговы кАнцэрт
Будзем спадзявацца, што канцэрт гурта SARAH 

WHERE IS MY TEA будзе апошнім забароненным 
у Беларусі. А будзе гэта тады, калі ў нашай краіне 
можна будзе рабіць усё, што не забаронена, а не 
ўсё, што дазволена. 

ДавеДКа «ДзеДзіча»:
SARAH WHERE IS MY TEA – адны з самых яскра-

вых прадстаўнікоў сучаснай цяжкай музыкі Расеі. 
Гурт восенню 2009г. запісаў  і выпусціў у свет 
свой дэбютны дыск EP. Матэрыял дыска знайшоў 
пазітыўны водгук сярод прыхільнікаў металу.

У лютым 2010г. каманда гучна прэзентавала сінгл 
«Kind And Beautiful». 
З пачатку 2011г. гурт працягваў радаваць сваіх 

прыхільнікаў: спачатку сінгл «This Is Not Twilight», 
запісаны сумесна з Андрэем Аверчанкавым (My 
Autumn), кліп на гэтую песню. І, нарэшце, пласцінка, 
якая атрымала назву «Desolate».

ме арганізатары падрыхтавалі 
нам дзьве экскурсіі: у Люблін і 
Наленчув.

У Любліне мы сустрэліся з 
віцэ-мэрам горада, каля гадзіны 
гутарылі на тэму развіцця 
адукацыі ў Польшчы і пра жыц-
цё ў Еўрасаюзе ў цэлым, потым 
проста гулялі па горадзе. Старыя 
вулачкі і завулкі заўсёды вабілі 
людзей сваёй гісторый і зачара-
ваннем. Надвор’е нам таксама 
спрыяла, так што сам лёс быў 

рады нашай паездцы.
А Наленчув увогуле зацягнуў сваёй прыгажос-

цю. Гэта мястэчка-курорт, дзе шмат старажытных 
драўляных дамоў ХІХ стагоддзя, шмат залатых дрэў і 
яркага рудога сонца …

Пакідаць гэта ўсё было крыху сумна, але на гэтым 
яшчэ не канец. Праграма працягваецца і ў Беларусі, 
групы гэтак жа будуць працаваць і забаўляць новымі 
цікавымі праграмамі берасцейскую моладзь.

МільВА
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водАр жАнчыны
разважанні пра “ванючых неграў”, “гігіенічны бум” і “жаночыя цыклы”.

Паводле: NN.by 

Альбіна ТРУС

Сёння нюх лічыцца самым нязначным з сямі 
пачуццяў. Як спосаб спазнання свету ён значна 
менш эфектыўны ў параўнанні са зрокам і слы-
хам. А вось для жывёлаў ён з’яўляецца бадай што 
адным з галоўных. Такую ролю пах адыгрываў 
калісьці і для чалавека.

У кожнай жывой істоты (кажуць, акрамя кошак) 
ёсць свой пах – па ім жывёлы адрозніваюць асобіну 
свайго віду. Ад чалавека ж сучасная цывілізацыя 
патрабуе пазбаўляцца свайго водару – душ кожную 
раніцу, дэзадаранты і г.д. Натуральныя, прыродныя 
пахі лічацца непрыстойнымі. 

Любыя станоўчыя ацэнкі цялеснага водару рас-
цэньваюцца як адхіленне ад нормы, і нават вычварэн-
ства (успомнім знакамітую гісторыю пра Напалеона і 
Жазэфіну).

З развіццём цывілізацыі абаняльная тэма набыла 
рэзка негатыўную афарбоўку. Ніколі словы пра дрэн-

ны выгляд ці непрыгожы голас не абразяць так, як 
заўвага: “Ад цябе кепска пахне!”. Такую негатыўную 
ацэнку часта даюць ксенафобы ў адрас непрыемных 
для іх этнічных і нацыянальных груп: вы чулі, напэўна, 
пра дрэнны пах жыдоў альбо неграў.

Нос у чалавека, верагодна, адпадзе ў працэсе 
эвалюцыі – настолькі неахвотна ён карыстаецца гэтым 
органам. У кожнага з нас ёсць шмат любімых колераў 
– блакітны, ружовы, салатавы; яшчэ больш прыемных 
для нас гукаў – спевы птушак, мурканне котак, дры-
жанне жалезнай струны… А вось пахаў, якія былі б 
прыемныя чалавеку, амаль няма. 

Вучоныя правялі даследаванні з удзелам вялікай 
колькасці людзей розных нацыянальнасцяў і во-
бразу жыцця. Высветлілася, што ніякі пах, акрамя 
апельсінавага (і то не для ўсіх), не прыносіць асало-
ды ў канцэнтраваных колькасцях (адзначым, што ў 
вашым любімым парфуме пахучых рэчываў мізэрная 
колькасць).

У чым жа справа? 
Чаму чалавек імкнецца 
нічога не нюхаць і само-
му не пахнуць?

Адказ на гэта ёсць 
у цікавай працы вялі-
ка га псіхааналітыка 
Зіг мунда Фрэйда, які, 
як заўсёды, прычыну 
выводзіць з сэксуаль-
ных інстынктаў чалаве-
ка (такая накіраванасць, 
уласна кажучы, і надала 
яму шырокую папуляр-
насць сярод народных 
мас).

Дзядзька Зігі даказ-

вае, што “выцясненне” нюху стала неабходнай умо-
вай у працэсе станаўлення цывілізацыі. У жывёлаў 
нюх выконвае важную ролю ў працэсе размнажэння, 
выхавання патомства, здабыцця ежы і міграцыі. 
Але галоўнае, як вы здагадаліся, — усё ж такі раз-
мнажэнне. 

Яно ў нашых продкаў, як і ва ўсіх жывёл, падпарад-
коў валася біялагічным цыклам. Інфармацыю пра 
рэпрадуктыўныя тэрміны будучыя людзі атрымоўвалі 
ад паху выдзяленняў жаночай сакрэцыі. Вядома, пала-
вое жыццё не паддавалася ніякаму кантролю – супраць 
інстынктаў не папрэш. 

“Змяніўшы ў гэтай сферы арыентацыю на аба-
няльныя уражанні арыентацыяй на ўражанні зро-
кавыя, чалавек стаў здольны да доўгатэрміновых 
прыхільнасцяў паміж паламі, што надае умовы 
для ўтварэння сям’і – першага кроку на шляху да 
цывілізацыі”, – упэўнены вялікі Фрэйд.

Гэтыя гіпотэзы выклікалі ў сучасных дачок Евы 
(альбо аўстралапітэка Люсі – каму як падабаецца) жа-
данне узнавіць старажытны спосаб пазбавіць мужчын 
кантролю над палавымі інстынктамі. 

Ходзяць міфы пра дзіўную дзейснасць тых самых 
фізіялагічных пахаў. Але вучоныя падцьвержанняў 
гэтаму не даюць, і нават практычныя даследванні 
прыводзяць да высноваў пра міфічнасць ўсялякіх 
“ферамонаў”. Відаць, чалавек ў сваім імкненні да 
цывілізаванасці і высокай духоўнасці “выцесніў” свой 
нюх беззваротна.

Па сённяшнім курсе даляра атрымліваецца, што за 
гэтую паслугу, якой мы не карыстаемся, мы плацім 3 
мільёны даляраў на год. 

– Яшчэ паўгады таму, калі курс долара быў 3000 
рублёў, а паслуга каштавала тыя ж 820 рублёў, прыбы-

так перадавальнага цэнтра складаў дзесьці 8,5 мільёна 
даляраў на год, – падлічыла Палажанка.

Спасылаючыся на словы Важніка, яна таксама 
паведаміла, што найбліжэйшым часам плата за ра-
дыёкропку будзе павялічана.

– Ёсць магчымасць абсалютна легальна адклю-
чыцца ад радыёкропкі. Дастаткова напісаць заяву з 

Паводле яе слоў, актывісты «Маладога фронту» 
будуць аналізаваць выпадкі, калі «беларусы 
проста ад добрай душы спансуюць беларускія 
ўлады на мільёны, а бывае і мільярды долараў». 
Адпаведна, на такія факты будзе звернута ўвага.

Як адзначыла Палажанка, ад-
ным з выпадкаў такой «дапамогі» 
з’яўляецца плата за радыёкропкі, 
якія знаходзяцца ў кожнай кватэры. 

– Іх слухаюць адзінкі, але пла-
цяць усе, — дадала яна.

Як паведаміў у інтэрв’ю „Еўра-
радыё“ Мікалай Важнік, намеснік 
начальніка па эксплуатацыі Бела-
рускага радыётэлевізійнага перада-
вальнага цэнтра, па краіне 1 мільён 
200 тысяч радыёкропак. Плюс „белтэлекамаўскіх“ 
крыху больш — 1 мільён 375 тысяч.

Калі скласці, то атрымліваецца дзесьці 2,5 мільёны 
на 10 мільёнаў насельніцтва.

Мы рэгулярна аддаем дзяржаве больш за 800 
рублёў за радыёкропку — менавіта такая сума 
прыходзіць нам у „жыроўках“ штомесяц. 

адмовай без указання прычын, звярнуцца ў мясцовы 
цэнтр і выключыць гэту паслугу, – сказала Палажанка.

Паводле яе слоў, у далейшым магчымыя кампаніі су-
праць латарэй і некаторай прадукцыі прадпрыемстваў.

«мАлАды Фронт» пАчынАе кАмпАнію 
«хопіць кАрміць рэжым»
пра гэта паведаміла намеснік старшыні арганізацыі наста палажанка.

ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

на што ён здольны?

Першая стадыя дадзенай кампаніі – 
АДМОВА АД РАДЫЁКРОПАК,  якія  

слухаюць адзінкі, але плацяць усе. 
Будзем далей карміць  

“гебельсаўскае радыё”? – НЕ! 
З прэс-рэліза МФ

Ёзэф Гебельс. ідэолаг фашысцкай прапаганды



КУЛЬТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

мАлАдыя гАлАСы

юлія 
мікалаева

Студэнтка  2 
курса БрДУ, бу-
дучы настаўнік 
замежных моў. 
Цікавіцца ўсім, 
што рухаецца і 
што не. Займа-
ецца фаер-шоў 
і ролевай рэкан-
струкцыяй. Ма-
рыць аб падарож-
жах, напісанні 
ўласнай кнігі.

сон
Сегодня мне приснился один странный сон. Во сне 

я нашла одно очень живописное место с потрясающим 
видом на озеро. (Честно говоря, я не имею представ-
ления, существует ли оно на самом деле или это всего 
лишь полёт фантазии.) 

Я приходила на это место несколько дней подряд 
во время заката и просиживала до поздней ночи. Не-
передаваемое ощущение! Но в этот раз я была не одна, 
компанию мне составлял молодой человек с собранными 
в хвостик волосами, неожиданно появившийся словно 
из неоткуда, что, как ни странно, было совершенно не 
удивительно. Под уханье совы мы вышли из небольшого 
лесочка, прошли по узкой, с трудом различимой на фоне 
высокой травы тропе к небольшому холму. 

Дальше тропа полукругом вела нас к вершине хол-
ма, левая сторона которого была будто бы оборвана; 
на ней росло несколько небольших деревьев. От тропы 
до левого края холма было около полуметра. Правая 
сторона тропинки заросла густой травой. Медленно раз-
говаривая, мы поднялись на вершину холма (оказалось 
довольно высоко) и сели на край обрыва. Вот тут уже 
восторг перешёл все границы. На фоне ярко-оранжевого 
заходящего солнца и фиолетово-розового с жёлтыми и 
оранжевыми разводами неба, которое становилось всё 
темнее и темнее по мере отдаления от солнца, вплоть до 
черноты, всё выглядело абсолютно нереальным. 

Недвижимая гладь озера залита огнём отражаю-
щегося в нём солнца, часть травы перед озером стала 
фиолетовой в цвет небу, лес позади озера был похож на 
бездну - такая же всепоглощающая мгла, накрыт же лес 
был ярко-жёлтым одеялом солнечного света. Никогда не 
видела ничего подобного. Скоро дар речи вернулся, и я 
со своим спутником долго разговаривали, порой даже 
на уровне мыслей, не слов. Такая лёгкость, свобода и 
умиротворение заполнили всё моё естество, мой разум и 
душу, что уже сложно было отличать чувственное и ося-
заемое, всё словно стало мной и я - всем. Человек рядом 
со мной - тоже. Мы - одно существо и весь мир сразу.

…Проснувшись, я долго не могла придти в себя, а 
просто бездумно лежала, растянув рот в счастливой и 
сладкой улыбке. Так необычно просыпаться отдохнувшей 
и счастливой. Тем более после всех этих старых, раз-
битых, кривых, с оборванными ступеньками лестниц в 
зданиях с неправильной, странной (зачастую безумной) 
и опасной конструкцией. Пусть сегодняшнее моё виде-
нье банально и нединамично, даже сентиментально, но 
впервые в жизни я получила удовольствие от сна.

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:

САбрАлоСя беднА 
СтудэнцтвА...
падведзены вынікі фотаконкуРса
Дзедзіч падвёў вынікі фотаконкурсу «Сабралося 
бедна студэнцтва». 

На конкурс было даслана 20 фотаздымкаў, галоў-
най тэмай якіх сталі старонкі бурлівага студэнцкага 
жыцця.

Пазнаёміцца з усімі конкурснымі працамі можна 
Укантакце: http://vkontakte.ru/event30485187, а само 
галасаванне адбывалася на сайце dzedzich.org.

Сёння мы публікуем фотаздымкі, якія набралі 
найбольшую колькасць галасоў. Іх аўтары атрымалі 
ад журы usb-флэшкі ў якасці прызоў.

1 месца (233 Галасы). вікторыя новік, геафак брДУ. «студэнткі і з каровамі не грэбуюць паплаваць».

2 месца (150 Галасоў). алена Кавальчук, гістфак брДУ. «вучыцца ніколі не позна».

3 месца (110 Галасоў). антон пучок, геафак брДУ. «прытаміўся».



Шэсце евангельскіх хрысціянаў. На першым плане – лукаш Дзекуць-Малей. Пач. 20-х гадоў ХХ ст.

Якаў Барысюк, у доме якога адбылося адно з 
першых набажэнстваў евангельскіх хрысціянаў

ГіСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)
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Сяргей ХРЫСТОВіЧ

Адзін з першых зафіксаваных хростаў адбыўся ў 
доме берасцейца Арцёма Мухі 21 жніўня 1921 года. 
Першае ж вядомае сёння набажэнства адбылося ў 
доме Якава Барысюка ў Берасці ў студзені 1921 года. 

Вядома, таксама, што сярод першых берасцейскіх 
місіянераў быў і адзін з дзеячоў БНР Лукаш Дзекуць-
Малей.

Жыццё Лукаша Дзекуць-Малея даследаваў 
берасцейскі гісторык-краязнаўца Ігар Бараноўскі:

– Са снежня 1921 года Лукаш Дзекуць-Малей жыў 
у Берасці, стварыў тут першую баптысцкую грамаду 
і пабудаваў першы малітоўны дом. Яго актыўная 
місіянерская дзейнасць ахоплівала многія гарады і 
вёскі Заходняй Беларусі, а сам Дзекуць-Малей стаў 
прызнаным лідарам беларускага евангельскага руху. 

У Берасці ён арганізаваў курсы для ліквідацыі 
непісьменнасці, агульнаасветныя, прафесійныя, а 
таксама курсы рэгентаў хораў, настаўнікаў нядзель-

ных школ. На арганізаваныя ім курсы прапаведнікаў 
прыязджалі сусветна вядомыя біблеісты. Дзеля апекі 
над занядбанымі дзецьмі і сіротамі заснаваў у Берасці 
дзіцячы прытулак. 

У 1920 годзе Лукаш Дзекуць-Малей выступіў з 
ініцыятывай перакладу на сучасную беларускую 
мову Бібліі. Ён пераклаў чатыры Евангеллі і выдаў іх 
асобнымі кніжкамі ў 1927 годзе ў Лодзі. 

У 1931 годзе ён выдаў накладам 25 тысяч асобнікаў 
«Новы Запавет Госпада нашага Ісуса Хрыста і Псаль-
мы», які падрыхтаваў сумесна з вядомым беларускім 
дзеячам Антонам Луцкевічам. 

Гэта было першае беларускамоўнае выданне Новага 
Запавету і Псальмаў, якое мела чатыры перавыданні 
і якім вернікі розных канфесіяў карыстаюцца і сёння, 
– распавёў Ігар Бараноўскі.

90 год берАСцейСкім 
хрыСціянАм-бАптыСтАм

ДавеДКа ДзеДзіча:
Лукаш Мікалаевіч Дзекуць-Малей - (1888г., Сло-

нім, – 1955г., Гданьск) – рэлігійны і грамадскі дзеяч, 
прапаведнік баптызму, перакладчык рэлігійных тэкстаў.

З сям’і настаўніка. У чатыры гады застаўся без 
бацькоў. Скончыў Слонімскую сярэднюю вучэльню, 
настаўніцкую семінарыю. Працаваў настаўнікам, 
пазней інспектарам народнай адукацыі. Служыў у 
расейскім войску ў Беластоку, дзе пазнаёміўся з 
вернікамі евангельска-баптысцкага веравызнання, 
стаў наведваць іх малітоўныя зборы.

Пасля 1916г. заняўся душпастырскай працай у 
Гародні. Сябра Камітэту нацыянальнага адраджэння 
Беларусі, клуба «Беларуская хатка». Арыштоўваўся 
польскімі ўладамі ў 1919г. Адзін з ініцыятараў стварэння 
Грамады беларускай моладзі 1919г. Летам 1921г. зноў 
арыштаваны і вывезены ў Беластоцкую турму. З 1921г. – 
сябра Беларускага таварыства дапамогі ахвярам вайны.

Ад канца 1921г. жыў у Берасці, куды быў высланы 
польскімі ўладамі. Пачаў прапаведаваць у акрузе і 
стварыў суполку евангельскіх хрысціянаў баптыстаў 
у горадзе. У траўні 1922г. хрысціў дзеяча «Зялёнага 
дубу» У. Ксяневіча - «Грача». У 1920-1924гг. пераклаў 
17 рэлігійных брашур на беларускую мову. У снежні 
1927г. адкрыў малітоўны дом, пры якім арганізаваў 
кравецкія і пчалярскія курсы. Пазней тамсама адчыніў 
дзіцячы прытулак і нядзельную школу.

19 чэрвеня 1941г. арыштаваны ў Берасці органамі 
НКУС і прыгавораны да смяротнага пакарання. Вы-
звалены разам з прыходам нямецкіх войскаў. У гады 
вайны быў прасвітарам беларускіх баптыстаў на аку-
паванай тэрыторыі Беларусі. У 1942г. у Менску выдаў 
малітоўнік на беларускай мове. У 1943г. за дапамогу 
мясцовым жыдам быў высланы нямецкімі ўладамі ў 
лагер працы ў Ліпяны каля Шчэціна. Удзельнічаў у 
ІІ-ім Усебеларускім кангрэсе. У 1944-1945гг. жыў у 
Нямеччыне. З 1946г. - у Польшчы.

менавіта 90 гадоў таму, у 1921 годзе адбыліся адныя з першых хростаў евангельскіх 
хрысціянаў-баптыстаў у берасці, а таксама прайшлі першыя набажэнствы.

Паводле be-x-old.wikipedia.org

Адзін з першых малітоўных дамоў на Берасцейшчыне



ЭКАЛОГіЯ

• Важнасць піва ў жыцці сярэднестатыстычнага 
немца вядомая кожнаму. У Нямеччыне яшчэ ў 1516г. 
быў прыняты закон «Аб чысціні піва». Да цяперашніх 
часоў вытворцы хмельнага напою прытрымліваюцца 
яму няўхільна і на бутэльках вельмі часта сустракаецца 
надпіс «зварана па законе 1516г.». Пры гэтым, няглед-
зячы на тое, што немцы п’юць шмат піва, быць п’яным 
за рулём абсалютна недапушчальна. Аштрафуюць тут 
любога. Нават былога канцлера ФРГ штрафавалі за 
перавышэнне хуткасці.

• Немцы літаральна памяшаныя на экалагічнай 
бяспецы. Гэта адна з нешматлікіх краін, дзе партыя 
«зялёных» мае вельмі сур’ёзную палітычную вагу і 
прымае ўдзел у вырашэнні самых важных дзяржаўных 
проблем. Самі ж немцы настолькі дбайна ставяцца да 
экалогіі, што вельмі старанна сартуюць сваё смецце. 
Калі па тэлевізары абвесцяць аб чарговай высечцы 
лесу, або паднімуць праблему забруджанасці рэк, 
то адразу ж знойдзецца які-небудзь актывіст, якія 
заклікае добрапрыстойных грамадзян на барацьбу 
супраць разбурэння прыроды.

• У Англіі да абеду прынята пераапранацца, гэта 
павінна быць іншая вопратка, чым тая, у якой Вы былі 
днём. Да таго ж, калі Вы спыніліся ў ангельскай сям’і, 
прыйдзецца пераапранацца кожны дзень у нешта но-
вае. Але  сукенка не абавязкова на вячэры, адзенне 
можа быць дэмакратычным, напрыклад, футболка, 
швэдар і джынсы.

• Прыналежнасць да якога-небудзь клубу або тавары-
ства, якіх ва ўсёй Англіі вельмі шмат, – гэта тое, без чаго 
любы ангелец, які паважае сябе, не можа жыць. Ён про-
ста адчувае сябе шчаслівым, патрэбным і упэўненым у 
сабе, калі яго акаляе група асоб, якія цалкам падзяляюць 
яго погляды, з якімі ў яго шмат агульнага.

• Наяўнасць пачуцця гумару лічыцца ў Англіі адной з 
найважнейшых вартасцяў чалавека, якую можна і трэ-
ба культываваць. Часцяком схільнасць ангельцаў да 
фізіялагічных жартаў (штаны, якія спадаюць, сальныя 
жарты і непрыстойныя намёкі ў шоў Бэні Хіла), якая 
выклікае ў замежнікаў здзіўленне, не мае на ўвазе глы-
бокага кантэксту, а толькі служыць спосабам выхаду 
эмоцый і пачуццяў, якія накапіліся за некаторы час.

• У Францыі пры сустрэчы прынята цалавацца. Ёсць 
меркаванне, што карані гэтай традыцыі сыходзяць 
у тыя часы, калі людзі абнюхвалі адзін аднаго, каб 
зразумець, што за чалавек перад імі.

У Парыжы і наогул ва ўсёй Цэнтральнай Францыі 
цмокаюцца два разы. У правінцыі справа можа 
дайсці да чатырох! Важна не памыліцца ў мясцовых 
асаблівасцях фальклору і пазбегнуць сітуацыі, калі 
ты ўжо на другім пацалунку спяшаешся адхіліцца ад 
суб’екта, а ён хапае цябе за шыю і крычыць: “Не, не, 
у нас прынята чатыры!”

• У французаў ёсць прыкмета: не раскрываць дома 
парасон. Яе самі вытворцы парасонаў і выдумалі, 
каб людзі не сушылі парасоны расчыненымі і яны 
не ламаліся.

• Дзень народзінаў у Гішпаніі адзначаецца не адзін 
раз у годзе, а два. Першы дзень народзінаў з’яўляецца 
сапраўднай датай нараджэння, а другі – імяніны, 
лічыцца нашмат больш важным днём. Гэта звязана 
з тым, што гішпанцы паважаюць традыцыі і звычаі, і 

з вялікай павагай 
ставяцца да свя-
тых, у гонар якіх 
называюць сваіх 
дзяцей.

•  Вяселле  ў 
Гішпаніі ладзіцца 
па тых жа прын-
цыпах, што і ва 
ўсім свеце, аднак 
развод тут атры-
маць не так про-
ста. Для таго каб 
афіцыйна скаса-
ваць шлюб, трэ-
ба пачакаць пяць 
гадоў.

•  І т а л ь я н ц ы 
в е л ь м і  з а б а -
б о н н ы я :  я н ы 
а с ц е р а г а ю ц ц а 
прадметаў, пад-
зей і  асабліва 
людзей, якія, на 
іх думку, могуць 
прынесці няшчас-
це. Многія засце-
рагаюць сябе ад 
сурокаў малітвамі 
і кудменямі, якімі 
а б в е ш а н ы  і х 
целы, дамы і ма-
шыны. У дадатак 
італьянцы марнуюць кучу грошай на астролагаў, 
варажбітак і іншых шарлатанаў – таксама ў парадку 
страхоўкі ад сурокаў.

• У Італіі кожны горад і вёска да таго ж адзначаюць 
дзень свайго святога: Рым – Пятра, Мілан – Амуросія, 
Турын - Яна, Неапаль – Януарыя.

• У Партугаліі лічыцца, што, калі з'есці вінаградзіну 
ў бой навагодняга гадзінніка, яна выконвае жаданні. 
Гэта значыць, што кожны ўдар гадзінніка суправад-
жаецца з’яданнем адной вінаградзіны. Пры гэтым 
кожны жыхар Партугаліі загадвае адно жаданне. У 
выніку, за 12 удараў навагодняга гадзінніка кожны 
можа загадаць 12 сваіх самых запаветных жаданняў.

• У галандцаў толькі адзін-адзіны грэх лічыцца 
недаравальным – запамятаваць аб чыім-небудзь дні 
народзінаў. Вось чаму ў кожным галандскім доме да 
дзвярэй туалета прычэплены каляндар з указаннем 
дзён народзінаў усіх родных і блізкіх. Насельнікі та-
кога дома ўжо сапраўды не забудуцца пра святы сваіх 
сваякоў і сяброў, бо кожны дзень не па адным разе 
бачаць гэтую памятку.

• У Польшчы, калі Вы запрошаны ў дом, то гаспадар 
абавязкова дае Вам тапкі. Адмовіцца ад іх – значыць 
абразіць гаспадара.

• У Фінляндыі вельмі цэняцца выразнасць і пунктуаль-
насць. Спазненне лічыцца няветлівым учынкам.

• Раз у год, у Дзень народзінаў Робэрта Бэрнса, 
25 студзеня, па ўсім свеце сотні тысяч шатландцаў 
ўсаджваюцца за вячэру ў яго гонар.

шмат чаго цікавага можна вычытаць і даведацца, калі па-
чаць вывучаць еўропу. у гэтым артыкуле мы паспрабавалі 
прад ставіць некаторыя незвычаныя традыцыі еўропы, 
якія захаваліся са старажытных часоў або цалкам новыя.

• Чэхі вельмі любяць распавядаць старадаўнія 
легенды, звязаныя з гісторыяй Прагі. З сур’ёзным 
выразам жыхары Прагі могуць пацікавіцца, ці бачылі 
Вы на Карлавым мосце жанчыну-прывід. І папярэдзяць 
Вас аб тым, што ні пры якіх абставінах з ёй нельга 
таньчыць, інакш Вы не зможаце спыніцца, і яна “за-
таньчыць Вас да смерці”.

• У Дацкім каралеўстве сабака павінна не толькі 
нікога не кусаць, але нават і брахаць на паштальёна. 
Служачым пошты выдаецца дзяржаўная датацыя на 
куплю ласункаў для сабак.

• У Румыніі Вас будуць вітаць у сваіх сціплых 
селішчах і частаваць, пакуль вы не лопніце ад такой 
колькасці ежы. Узамен жа яны не чакаюць нічога, 
акрамя сяброўства.

• У грэкаў лічыцца дрэннай прыкметай не прапана-
ваць чаго-небудзь выпіць любому, хто прыйдзе да іх 
у хату, незалежна ад часу сутак і працягласці візіту. 
Калісьці гэта была лыжачка салодкага варэння на спо-
дачку са стаканам вады, але ў нашы дні гэта можа быць 
усё: кава, пірожныя, шакаладныя цукеркі, марозіва ці 
алкагольныя напоі.

• У Аўстрыі дыплом доктара філасофіі дае права 
насіць гэтак жаданае званне «Doktor», а яно, ужо па-
верце, падае чалавеку велізарныя перавагі, у тым ліку 
і магчымасць атрымаць у рэстаране столік, загадзя 
замоўленым іншым наведвальнікам.

Паводле: euroclub.odsgomel.org

Свята піва Oktoberfest. Нямеччына.

цікАвыя трАдыцыі 
еўрАпейцАў

КУЛЬТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)



пРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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ИнтеРвью с участнИком фИнан-
совой пИРамИды
брестчанин Алексей Солодун был журналистом ряда брестских изда-
ний, занимался бизнесом в сфере маркетинга, сейчас же он управленец 
второго ранга в финансовой пирамиде известного Сергея мавроди.

Алексей – «сотник» в иерархии финансовой соци-
альной сети «МММ- 2011». Он и поведал особенности, 
возможности и отличия «МММ- 2011» от «МММ» 90 -х.

алексей, что же такое «ммм- 2011»?
- «МММ- 2011»   это структурированная социальная 

сеть. Сообщество простых людей, которые обмени-
ваются между собой деньгами без всяких гарантий 
и обязательств. Минимальное звено – «десятка». В 
нее может входить как 3 5, так и более ста участников. 
Финансовыми операциями членов десятки управляет 
«десятник». Он ведет учет, распределяет выплаты.

«Десятниками» руководит «сотник», далее идут 
«тысячники», «десятитысячники», «стотысячники»… 
В качестве зарплаты за свою непростую работу десят-
ник получает 5% от взносов участников. Всей этой 
системой руководит избираемый управляющий. Сам 
Сергей Мавроди не является ни руководителем, ни 
участником «МММ -2011». Он придумал только идею 
и выступает внешним консультантом.

Все деньги хранятся на личных счетах участников 
либо на спецсчете десятки. Т.е. деньгами системы 
управляют сами участники.

 иерархия внутри «ммм -2011» понятна. а как рабо-
тает система? расскажите потенциальным участни-
кам, откуда берутся доходы вкладчиков.

 - Несколько неправильно называть участников 
вкладчиками. По сути, они покупают «валюту». «МММ-
2011» создала свою виртуальную валюту, курс которой 
растет минимум на 20% в месяц. Если вы купили, к при-
меру, на миллион рублей несколько ммм- долларов, то 
через месяц они будут стоить как минимум 1 миллион 
200 тысяч. За счет роста курса и получается рост денег. 
Со скоростью от 20 до 75% в месяц.

Это уже работает 10 месяцев. Пенсионеры, ин-
валиды и многодетные семьи имеют льготу +10% 
к каждому типу вклада. Более подробно узнать о 
возможностях «выращивания» купленных МММ- 
долларов, а также почитать письма, которые пишут 
участники из разных стран, вы можете на сайте http://
sergey-mavrodi.com.

Система «МММ -2011» функционирует как финан-
совая пирамида. Или, точнее сказать, глобальная кас-
са взаимопомощи. Весь потенциал системы направлен 
на помощь простым людям, которые сегодня стоят на 
пороге бедности.

Недавно украинский Союз воинов -ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС наградил Сергея Мавроди медалью 
за помощь – участники ликвидации получали продук-
ты как материальную поддержку от местной ячейки 
«МММ -2011». Хотелось бы что -то подобное сделать и 
для наших, белорусских ликвидаторов. Их ведь власти 
даже из льготников вычеркнули.

 в чем отличие «ммм -2011» от «ммм» начала 90 -х?
- «МММ» в 1994 -м за полгода вобрала в себя треть 

бюджета бывшего СССР. В ней участвовали около 15 
миллионов человек. Когда Мавроди начал скупать 
акции важнейших предприятий страны («Газпром», 
УАЗ, ВАЗ и др.), власти запаниковали, ведь они уже 
все поделили между собой и не собирались ни с кем 
делиться. Поэтому в августе 1994 года Мавроди «за-
крыли» якобы за неуплату налогов.

В это время люди в форме спецназа изъяли из глав-
ного офиса «МММ» все народные деньги. Затем вла-
сти объявили «МММ» банкротом, а в СМИ заявили, что 

пирамида рухнула. Хотя, фактически, 
развалил «МММ» Кремль: губернато-
ры напрямую отчитывались Ельцину 
о ходе операции по развалу «МММ». 
Эти материалы фигурировали на суде 
над Мавроди.

В «МММ -2011» деньги хранятся 
не на едином счете, а на счетах самих 
участников. Это делает систему неуяз-
вимой для блокирования со стороны 
властей. Теперь похитить деньги ни-
кто не может. Спецслужбы также 
бессильны, ведь мы не нарушаем ни 
одного закона. Во всяком случае, пока 
не было ни одной жалобы на обман или невыплату.

Еще одно существенное отличие от привычного 
понятия «пирамиды»   здесь не надо никого пригла-
шать, чтобы вернуть свои деньги или заработать. Вы 
просто покупаете нашу «валюту», которая постоянно 
растет в цене. А спустя время продаете её во много 
раз дороже. Всё просто.

А если по вашему приглашению еще и кто -то при-
шел – то вы получите 20% от суммы его первого 
вклада, и по 10%   от всех последующих.

Какие советы можно дать желающим поучаство-
вать в системе «ммм -2011»?

- Рискуйте небольшими суммами. В начале 90 -х 
никто не заставлял людей продавать свои квартиры 
и вкладывать в «МММ». Людей подвела алчность, и 
неумение распоряжаться деньгами. К сожалению, ни 
в школах, ни в вузах не учат финансовой грамотности.

Единого «рецепта» участия в пирамиде нет. Рискуй-
те суммой, которую не жалко (хоть 1 доллар). Опе-
рируйте, например, той суммой, которую вы готовы 
прогулять в ресторане за вечер. Затем выведите свои 
деньги через месяц -два, оставив в системе только 
проценты по своему вкладу. После этого у вас уже не 
будет страха потерять свои «кровные», а оставшаяся 
в системе сумма продолжит расти.

Главное, чтобы вы четко понимали, что это пирами-
да. Это риск. Без всяких гарантий. Банки и страховые 
компании – это тоже финансовые пирамиды. Только 
они дают вам кучу бумажек якобы с гарантиями. А мы 
ничего не даем. И ничего не обещаем.

 алексей, а с какой суммы ты сам начинал участие 
в проекте?

 - Я начинал с 43 тысяч российских рублей (почти 1 
500 долларов). Это был мой первый вклад, который 
я сделал 19 сентября. Эту сумму мне не страшно 
потерять. Обидно, конечно, но не страшно. Зато к 
следующей осени этих денег хватит, чтобы купить 
квартиру в Бресте.

 Как читателям получить более подробную ин-
формацию?

 - Заходите на сайт http://sergey-mavrodi.com, 
изучайте. Особенно рекомендую почитать письма 
участников в разделе “Почему я вступил в МММ”. 
Помните, что всё построено исключительно на до-
верии между участниками. Если вас не пугает риск 
потерять свои деньги, и полное отсутствие каких-
либо гарантий, обещаний, договоров   пишите мне 
на электронный адрес: podolgam@gmail.com. Отвечу 
всем и на любые вопросы. Кому удобнее через скайп 
– мой контакт alex_wowwe. Беседовал Константин ПАВлОВиЧ

ммм- 2011: перезАгрузкА

Регистрация производится только вручную, через 
десятников. В моей структуре есть десятники из Бела-
руси. Так что пишите на электронку или в скайп. Если 
вы льготник (пенсионер, инвалид, многодетная мать) 
– прилагайте копию подтверждающего документа.

от РедакцИИ:
На сайте Сергея Мавроди вас встречают преду-

преждения о том, что «МММ -2011»   это финансо-
вая пирамида. Что никаких гарантий вкладчикам не 
дается, каждый сам принимает решение о своем 
участии на свой риск. Большинство экспертов 
сходятся во мнении, что «МММ -2011»   гранди-
озная афера. Однако, как отметил белорусский 
экономист Сергей Чалый, люди всё равно активно 
включаются в систему Мавроди.

Чалый утверждает, что вкладчики надеются на 
то, что успеют «выскочить» со своими деньгами 
перед крушением финансовой пирамиды. Поэтому 
аналитики сравнивают «МММ -2011» с лотереей 
– кому -то повезет, а кому -то – нет. А последние, 
в принципе, предупреждены о том, что никаких 
гарантий им не дается.

Поэтому и не существует единого «рецепта» 
участия в пирамиде. Некоторые советуют риск-
нуть деньгами, которые не жалко (у каждого это 
своя сумма). При этом есть советы вывести свои 
деньги через месяц -два, оставив в системе только 
проценты по своему вкладу. После этого, можно 
наблюдать за дальнейшим их ростом, не беспоко-
ясь за свои «кровные».

Не утихают споры и о том, сколько просуще-
ствует финансовая пирамида. Эксперты пророчили 
крах новой пирамиде Мавроди еще на начальном 
этапе. Несмотря на это, она существует уже 9 
месяцев.

В принципе, стабильность системы зависит в 
первую очередь от того, будет ли активный приток 
новых участников, новых денег. Пока это «МММ -
2011» удается. По данным сайта системы, сегодня 
в ней участвует более 3 000 000 человек. Недавно 
пресса озвучила цифру участников из Беларуси – 
их более 70 тысяч.

В начале года, по данным исследования ВЦИ-
ОМ, поучаствовать в «МММ -2011» готовы 15% 
россиян.

Основатель АО «МММ» и автор «МММ-2011» Сергей Мавроди уверен: 
освободить от финансового рабства способна только финансовая пирамида



АДпАЧЫНАК
Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)
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• Заснавальнік: ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 22.11.2011 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 2015 год. Сын з бацькам шпацыруюць: 
- Тата, што гэта за будынак?
- Гэта нацыянальная бібліятэка, сынку.
- Старая?
- Дарэвалюцыйная яшчэ.

***
- Чаго ты мяне зь сяброў Укантакце выдаліла?
- А што?! Ты мне фота не каментуеш, сцяну не 

размалёўваеш...
- Ну ма-ам!

***
Пазнаёміўся з дзяўчынай з кампаніі МТС, павёз яе 

за горад, а яна там не бярэ!
***

Бяжыць сабака з Украіны ў Беларусь. Вочы выта-
рашчаны. На мытні яе пытаюць:

- Чаму бяжыш?»
- Ды жэрці тут няма чаго. Пабягу ў Беларусь.
Праз некалькі дзён бяжыць назад ва Украіну. Вочы 

яшчэ больш вытарашчаны.
- Што ж гэтым разам?
- Ды там таксама есці няма чаго. А ва Ўкраіне хаця 

б гаўкаць можна.
***

- Ты хоць адну малітву ведаеш?
- Ведаю...
- Прачытай.
- In gоd wе trust...

***
Чэмпіянат свету па хуткасным спуску на лыжах.
Прэ чэмпіён свету. На шалёнай хуткасці, вжык, 

вжык, абыходзіць усе вешкі, выразна ідзе на пер-
шае месца. Раптам яго справа на поўнай хуткасці 
абыходзіць сям'я рускіх - спераду тата, ззаду мама, 
апошнімі пруць двое дзяцей, усе на лыжах. Абыйшлі 
і на шалёнай хуткасці зніклі ў бок фінішу.

Чэмпіён у поўных непаразумелках фінішуе. Унізе ў 
натоўпе вылоўлівае бацьку сямейства.

- Як? Як гэта ў вас атрымліваецца?!!
- Ды нармалёк, братэла - трэніроўкі, сюды-туды...
- А вам не страшна на такой хуткасці ганяць?!
- Ды не, не страшна... Толькі дзецям трохі страшна 

- яны ж не бухаюць.
***

- Тата, гэта Паліна. Мы кахаем адно аднаго, хутка 
ажэнімся, у нас будзе шмат дзяцей і шчаслівы шлюб.

- Дзеці, я рады вашаму сямейнаму шчасцю!
Адводзіць сына ўбок.
- Сынок... Каб раніцай гэтай дзеўкі не было!
- Само сабой!

***
Цікава, чаму безалкагольнае піва не прадаецца ў 

паўтарашках?
***

Вось раней час быў: я ішоў у краму з 10.000 рублёў 
і вяртаўся з 5 пакетамі бульбы, 2 буханкамі хлеба, 3 
бутэлькамі малака, кавалкам сыра, пачкам чаю і 6 
яйкамі. А цяпер што.. Панаставілі камер відэаназірання.

***
Дзяўчыны, вучыцеся гатаваць! Усё роўна, за каго 

вы выйдзеце замуж, па-любому яно будзе хацець есці!
***

Дзяўчыны - народ сарамлівы!
Убачыўшы голага хлопца адразу апускаюць вочы.

***
Алкаголь забівае нервовыя клеткі, застаюцца толькі 

спакойныя.

Калі вы спыталі чалавека: «Як справы?» і вам 
адказалі: «Звычайна», ведайце - вы не ўваходзіце ў 
яго кола даверу...

***
- Эх, дрэнна без дзяўчынак!
- Не, калі без дзяўчынак дрэнна - гэта добра, а калі 

добра без дзяўчынак - вось гэта дрэнна!
***

У Рыжскім аэрапорце: 
- Nationality? 
- Russian. 
- Occupation? 
- No, no, just visiting.

***
Самая рэальная шкода ад курэння – гэта калі ты 

выходзіш пакурыць, а суседзі па інтэрнаце з'ядаюць 
твае пяльмені.

***
- Янка, - раніцай жонка плача, - ты даваў учора на-

шаму кату піццу?
- Так, даваў!
- Ты даваў - ты і закапвай!

***
Коленька прыходзіць да таты:
— Тат, мне дзеці ў двары сказалі, калі ты яшчэ 

кошты паднімеш, то яны мяне дзярмом намажуць!
— Не бойся, сынок, я кошты так падніму, што ім 

сраць не будзе чым.
***

Дзеці, зачатыя з дапамогай Віягры, адрозніваюцца 
ад звычайных тым, што могуць стаяць адразу пасля 
нараджэння...

***
Газ, нафта належаць народу. Гэта зразумела. Не-

зразумела, чаму народ сам сабе прадае бензін за 
такія грошы!

***
— Дайце, калі ласка, кілаграм цукру і бутэльку 

піва «Крыніца».
— Чего? Не понимаю.
— Ды, каб цябе… Дайте килограмм сахара и бу-

тылку пива «Источник».
— Какого пива?

***
Я так лічу, калі наш прэзідэнт узяўся за краіну, то 

ён абавязкова давядзе яе да канца.
***

Перапіска на сайце знаёмстваў:
Ён: хоць апішы сябе, а?
Яна: ))
Ён: Гэта ногі?

***
- Ты дзе ўчора быў?
- Ды да сябра ў госці хадзіў. Усю ноч у шахматы 

гулялі.
- Ну і хто каго?
- Ніхто нікога!!! Мы ў шахматы гулялі.

***
Навіны тыдня:
- У ЗША беспарадкі...
- У Грэцыі дэфолт...
- У Расеі падзеньне курсу рубля...
- У Беларусі пахмурна, магчымыя ападкі.

***
- Учора разаслаў сябрам смску «не магу знайсці 

свой тэлефон, патэлефануй на яго. Дзяк.» Амаль усе 
патэлілі. З чаго я зрабіў выснову, што ў мяне не самыя 
разумныя сябры :(

- А тэлефон хоць знайшоў?
- Гэта пацвярджае маю тэорыю :(

***
— Адкрыйце, міліцыя!
— От прыдуркі, хто ж вас там закрыў?!

***
Паміраючы, бабулька кліча сваю ўнучку і кажа ёй:
— Паслухай мяне, унучачка, я табе даю ў спадчы-

ну сваю ферму. Там 3 дома, 6 трактароў, 1 гумно, 1 
куратнік, 20 кароў, 5 коней, 40 авечак, 20 коз і 10 машын.

Унучка:
— Ды ты што, бабуля! І дзе ж знаходзіцца гэтая 

ферма, пра якую я нават не ведала?
— «Укантакце».

***
«Добры дзень! Мой тата памяшаны на Лайме 

Вайкуле. Калі ласка, зрабіце што-небудзь!» Лайма 
Сідараў, 9 гадоў.

***
А перад сэксам трэба казаць хлопцу:
- Хто першы скончыць - той мые посуд! Вось гэта 

я разумею матывацыя!!!
***

Толькі адзін чалавек з чатырохсот мае рост метр 
дзевяноста, і ён, с..., заўсёды сядзіць наперадзе. У кіно.

***
Стаіць мужык, падыходзіць да яго дзяўчына і пытае:
- Не падкажаце, як патрапіць у радзільню?
- Абавязкова трэба заняцца сэксам, па-іншаму ніяк.

***
Вымыў вокны – світанак на паўгадзіны раней.

***
90% мужчын, даведаўшыся пра здраду жонкі, 

збіраюць рэчы і сыходзяць да палюбоўніцы.
***

Прыбіральшчыца ішла да мэты, змятаючы ўсё на 
сваім шляху.

***
Ён: Што робіш?
Яна: Я на ўроку фізікі, а ты?
Ён: А я на інфарматыцы
Яна: Што ў вас за школа, як не спытаю, ты на 

інфарматыцы?!
Ён: Я настаўнік інфарматыкі.

***
Вартаўнік склада энергетычных напояў Сідараў не 

спіць ужо 17 сутак, але прадукцыя ўсё адно кудысьці 
знікае!

***
Бабка, якая ўбачыла вольнае месца ў аўтобусе — 

самы хуткі звер на планеце.
***

Ў старыя часы пультам ад тэлевізара быў самы 
малодшы ў сям'і.

***
Запісаўся на курсы гіпнозу. Першы занятак не 

спадабаўся, таму я вырашыў заплаціць адразу за год 
наперад і больш туды не хадзіць.

***
Пчолы не чапалі тоўстую дзяўчынку, якая шпацы-

равала на пчальніку, таму што думалі, што яны яе 
ўжо чапалі.


