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Жадаем берасцейскім
студэнтам паспяхова
здаць сесію,
абітурыентам – паступіць,
вучням – адпачыць!

Льготы
адмянілі

ЗАКОНАПРАЕКТ АБ
АДМЕНЕ ЛЬГОТ ПРЫНЯТЫ

Палата прадстаўнікоў “нацыянальнага сходу” прыняла
ў двух чытаннях праект закона “Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый
грамадзян”. Ён прадугледжвае пазбаўленне льгот шэрагу
катэгорый грамадзян, у тым ліку студэнтаў, пенсіянераў,
інвалідаў, ліквідатараў аварыі на ЧАЭС. За прыняцце праекту закона прагаласавала – 101, супраць – 1 “дэпутат”.

Супрацоўнікі міліцыі разганяюць акцыю студэнтаў, Менск. Фота: ByMedia.net

Як паведамлялася раней, урад Беларусі лічыць неабходным
спарадкаваць сацыяльныя льготы, правы і гарантыі для асобных катэгорый грамадзян.
Падаванне ільгот – найбольш выдатковая і неэфектыўная
форма дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва. Пра
гэта сёння, прадстаўляючы законапраект аб упарадкаванні
льгот, заявіў міністр працы і сацыяльнай абароны У.Патупчык.
Па яго словах, у 2006 годзе з бюджэту рэспублікі на фінансаванне льгот былі вылучаныя больш як Br600 млрд.
У новым законе “Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян” плануецца
захаваць асноўныя ільготы і гарантыі для людзей, якія маюць
выбітныя заслугі перад дзяржавай альбо якім з прычыны
свайго фізічнага стану і сацыяльнага становішча патрабуецца
дзяржаўная падтрымка.

Каго пазбавілі льготаў?

Пікет супраць адмены льгот студэнтам. Менск. Фота: ByMedia.net
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Бітва з антэнамі
Глядзі сваё!
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Гісторыя флэш-моба
І яго адаптацыя ў Беларусі

Вайскоўцаў, супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, фінансавых расследаванняў, злучэнняў па надзвычайных сітуацыях
і іх сямейнікаў пазбавілі бясплатнага прадстаўлення лекаў і
бясплатнага праезду ў адпачынак.
Былых вязняў фашысцкіх канцлагераў, іншых месцаў
прымусовага ўтрымання – пазбаўляюць бясплатных лекаў,
бясплатнага вырабу і рамонту зубных пратэзаў, бясплатнага
праезду ў гарадскім і прыгарадным транспарце.
Скасаваная 50-працэнтная зніжка кошту праезду на пасажырскім транспарце для навучэнцаў, ветэранаў працы, грамадзян пры выкананні службовых абавязкаў.
Вучні і студэнты губляюць 50-працэнтную зніжку на праезд
у гарадскім і прыгарадным транспарце і 50-працэнтную зніжку
на праезд па краіне з 1 кастрычніка па 30 чэрвеня па суботах,
нядзелях і святах. Абмежаваная катэгорыя асобаў, якім прадстаўляюцца льготы па аплаце жыллёва-камунальных паслугаў,
медычных, паслугаў сувязі.
Дзеці да трох гадоў пазбаўляюцца бясплатных лекаў.
Дзяцей-інвалідаў пазбаўляюць права на 50-працэнтную
зніжку на праезд па краіне.
Людзі, што перанеслі прамянёвую хваробу і сталі інвалідамі
1-2 групаў у выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, пазбаўляюцца: бясплатных лекаў, выдаваных па рэцэптам, бясплатнага праезду ад месца жыхарства да месца лячэння, 50 зніжкі
на аплату за паслугі ЖКГ, беспрацэнтнай пазыкі на будаўніцтва
жылля з пагашэннем 50 працэнтаў за кошт бюджэту.
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Косаўскі боль
Гісторыя і сучаснасць палаца

Імёны з нябыту
Антон Сокал-Кутыоўскі
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Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

ПАЛІТЫКА

Адным радком
У БЕРАСЦІ АДЗНАЧЫЛІ
ЎГОДКІ ЧАРНОБЫЛЯ
26 красавіка дэмакратычныя сілы Берасця
адзначылі 21-ю гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Актывісты Партыі БНФ і прыхільнікі
кампаніі “За свабоду” раздавалі жыхарам Берасця
інфармацыйныя матэрыялы, прысвечаныя чарнобыльскай трагедыі.
Інфармацыйнай хваляй гэтым разам былі ахоплены
раёны, аддаленыя ад цэнтра горада, а асаблівая ўвага
надавалася мікрараёну “Кавалёва”, у якім кампактна
пражываць перасяленцы з забруджаных радыяцыяй
раёнаў Беларусі. У гэтым раёне актывісты абышлі
2 мясцовых рынка, праводзілі раздачу на прыпынках грамадскага транспарту і каля буйных крамаў.
Найбольшай папулярнасцю ў мінакоў карыстаўся
інфармацыйны бюлетэнь Берасцейскай абласной
арганізацыі Партыі БНФ “Наш выбар”, значная частка
якога прысвечаная чарнобыльскай тэматыцы.
Як распавёў адзін з актывістаў кампаніі “За свабоду”, шмат хто з мінакоў нават не ведае, у якім годзе
адбылася аварыя на ЧАЭС:
- Мяне здзівіла, што многія, асабліва моладзь, ведаючы, што аварыя нанесла вялізную шкоду Беларусі,
нават не могуць назваць год, у якім яна адбылася.
Пракаментаваў мэту акцыі Старшыня Берасцейскай
арганізацыі Партыі БНФ Дзмітрый Шыманскі:
- Не сакрэт, што ўлады замоўчваюць праблемы,
звязаныя з наступствамі Чарнобыля. Ігнаруюць і
прыніжаюць іхні ўплыў на жыццё. Ім так выгадна, бо
Чарнобыль замінае стварэнню казкі пра стабільную і
квітнеючую Беларусь. Мы хочам прыцягнуць увагу берасцейцаў да гэтай тэмы, нагадаць аб вялікіх праблемах са здароўем людзей. Аб тым што рабілася раней,
і што зараз не хочуць рабіць улады, каб палепшыць
становішча пацярпелых ад аварыі. Інфармацыйная
кампанія - найбольш эфектыўны сродак данесці да
людзей праўду.
Адзначым, што напярэдадні гадавіны Чарнобыля ў
Берасці па паштовых скрынках было распаўсюджана
больш за 10000 інфармацыйных матэрыялаў, прысвечаных Чарнобыльскай праблематыцы.

Чарнобыль —
боль Беларусі

“Чарнобыль — боль Беларусі. Помнім, молімся”.
Расцяжку з такім надпісам трымалі 26 красавіка актывісты кампаніі “За свабоду” на праспекце Машэрава.

Каля дзесяці маладых прыхільнікаў кампаніі “За
свабоду”, прынялі ўдзел у акцыі, прысвечанай гадавіне
аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Вечарам каля 19-00
яны выйшлі на праспект і расцягнулі транспарант.
Па словах удзельнікаў акцыі мінакі не засталіся раўнадушнымі - падыходзілі, выказвалі словы падтрымкі.
Сваю салідарнасць з актывістамі выказвалі кіроўцы,
падаючы гукавыя сігналы. Акцыя цягнулася каля 20-ці
хвілін. Затрыманняў не было.

Dzedzich week-news

Бітва з антэнамі

“Dziennik”: Барацьба супраць ан
тэнаў – тыповы савецкі падыход

“Лукашэнка адбірае ў суайчыннікаў антэны” – такі
загаловак мае артыкул у сённяшнім нумары масавай
польскай газеты “Dziennik”. Газета піша, што барацьба супраць спадарожнікавых антэнаў гэта “чарговы
этап барацьбы Аляксандра Лукашэнкі за ўтрыманне
ўлады”.
“Змучаная нахабнай прапагандай Беларусь пачынае
масава глядзець замежныя навіны. Пра тое, як насамрэч выглядае свет, беларусы даведваюцца хаця б з
расейскіх каналаў – колькасць спадарожнікавых антэн
увесь час расце”, - піша “Dziennik”.
Газета падае словы Аляксандра Мілінкевіча, які
ўпэўнены, што беларускія ўлады дзейнічаюць не таму,
што хочуць палепшыць эстэтычны выгляд будынкаў,
але каб “не дапусціць да беларусаў праўдзівую інфармацыю”.

Паводле Мілінкевіча, гэта рэакцыя на стварэнне ў
Польшчы спадарожнікавага канала TV Беларусь, бо
незалежнага тэлебачання “Лукашэнка баіцца больш,
чым Брусэлю, Масквы і Вашынгтону разам узятых”.
Аўтарка праекта беларускамоўнага тэлебачання,
якое пачне вяшчанне з Польшчы праз 6 месяцаў,
А.Рамашэўска-Гузы кажа, што такія захады маюць
паўплываць на спонсараў канала – навошта інвеставаць у тэлебачанне, якое нельга будзе глядзець.
“Dziennik” піша, што прадстаўнікі ўладаў неафіцыйна пацьвярджаюць гэтую інфармацыю.
“Мясцовыя чыноўнікі пагражаюць штрафамі і
накіроўваюць па атрыманне адпаведнага дазволу
на ўстаноўку антэны ў аддзел архітэктуры. Тыповы
савецкі прыём. Мы спраўдзілі: у аддзеле архітэктуры
Менску няма нікога, хто меўся б займацца выдачай
такіх дазволаў”, - напісаў польскі штодзённік.

www.svaboda.org

Антэны спадарожнікавай сувязі на жылым доме. Фота: ByMedia.net

Рух “За Свабоду” абраў лідэра
Аляксандр Мілінкевіч абраны
страшынём ГА “Рух “За Свабоду”
падчас устаноўчага сходу аб’яднання
ў Гародні.
На сходзе прысутнічала каля 100
грамадскіх і палітычных дзеячоў з
усёй Беларусі. Праз гадзіну пасля
пачатку сходу ў памяшканне ўварваліся міліцыянты, якія загадалі ўсім
прысутным пакінуць памяшканне
паколькі будынак замінаваны. Аднак дэлегаты паспелі зацвердзіць
Статут аб’яднання і абраць кіруючыя
органы. Пры выхадзе з памяшкання
гасцей і дэлегатаў устаноўчага сходу “Руху “За Свабоду” супрацоўнікі
праваахоўных органаў здымалі на
відэакамеру.
Ужо ў двары замініраванага будынку лідэр дэмакратычных сіл
Аляксандр Мілінкевіч заявіў:
- Рух створаны дзеля аб’яднання
людзей, якія хочуць дзейнічаць,
а не сядзець за круглымі сталамі,

дыскутаваць і займацца дыялогамі. Галоўная нашая
мэта – гэта пабудова грамадзянскай супольнасці і
прававой дзяржавы, правядзенне вольных і дэмакратычных выбараў у Беларусі.
Дзеля гэтага мы яднаем актывістаў,
партыйных, беспартыйных людзей,
усіх жадаючых працаваць. Будзем
працаваць разам.
Працягнуць працу дэлегатам
сходу ў гэты ж дзень не далі. Як паведамілі супрацоўнікі праваахоўных
органаў пошук выбуховых рэчаў
можа працягнуцца да двух дзён.
У суседніх пакоях будынку знаходзіцца Генеральны кансулят Рэспублікі Польшчы, увесь персанал
якога быў таксама эвакуяваны.

milinkevich.org
Міліцыянты заблакавалі ўваход
у памяшканне, дзе праходзіў
сход. Ідзе пошук выбуховага
прыстасавання.
Фота: ByMedia.net

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Вандроўка

Адным радком
Школьнік перастараўся
з графіці

У сярэдзіне красавіка група мола
дзі, сябраў “Дзедзіча” накіравала
ся ў Нямеччыну, у горад Мюнстар,
што на захадзе, недалёка ад мяжы
з Нідэрландамі для ўдзелу ў міжна
родным праекце Media Camp.

Гэты праект быў накіраваны на навучанне моладзі
з Украіны, Беларусі, Румыніі, Польшчы, Грузіі ў галіне
СМІ. Інтэрнацыянальныя групы здымалі тэматычныя
дакументальныя фільмы аб жыцці ўдзельнікаў праекта, аб роварах і іх значэнні ў жыцці насельніцтва
Мюнстэра, аб перспектывах правядзення ў 2012г.
Чэмпіяната Еўропы па футболе сумесна ў Польшчы і
Украіне, акрамя таго рабілі фотавыставы, радыёперадачкі, а таксама вучыліся самастойна пісаць праекты
і дабівацца іх рэалізацыі. Вынікам усёй працы стала
прэзентацыя творчых работ, створаных у групах.
Але ж збольшага галоўнай мэтай падарожжа было
знаёмства і інтэграцыя паміж моладдзю з розных
еўрапейскіх краін, таму і моўныя перашкоды з лёгкасцю пераадольваліся.
За час вандроўкі сябры “Дзедзіча” наведалі шмат
цікавых і непаўторных месцаў. Па дарозе беларусы
спыняліся ў Любліне, Варшаве, Берліне. Кожны горад
пакінуў прыемныя ўражанні і незабыўныя ўспаміны.
Люблін – старажытнай часткай горада, вузенькімі
вулачкамі і абдрапанымі пад’ездамі старых будынкаў,
маленькімі на ўваходзе, але нечакана прасторнымі
ўнутры пабамі і кавярнямі. Варшава – зіхаценнем
начных агнёў, хмарачосамі, што яскрава ўзвышаюцца
над усім горадам. Ну і канешне ж Мюнстар – роварная
сталіца Нямеччыны, дзе ў кожнага жыхара свой ровар,
дзе дзяцей, сабак перавозяць на спецыяльных тачанках, што мацуюцца да ровараў, дзе ў светлафорах нават замест чалавека намаляваны ровар, дзе па вуліцах
вольна бегаюць трусы, а калі заходзіш на дыскатэку
даюць жэтон на дзьве пляшкі піва.
Акрамя таго для ўдзельнікаў Media Camp правялі
экскурсію ў Амстэрдам – горад, дзе дазволена ўсё.
Амстэрдам пакідае ўражанне горада на вадзе, дзе
паўсюль пракладзены водныя каналы. А праз каналы
масты. У Амстэрдаме мастоў больш за 50000. Гэта
праўда, што тут лёгка набыць траўку, што ў Раёне Чыр
воных Ліхтароў дазволена прастытуцыя, гэтаму доказ
жанчыны, якія таньчаць за шклом спецыялізаваных
гатэляў і заманьваюць зачараваных мінакоў, а таксама
Sex Shopы ў кожным куточку з аксэсуарамі на любы
густ. Кантраст старажытных будынкаў і ўседазволен-

Ва ўпраўленні прафілактыкі УУС Берасцейскага
аблвыканкама паведамілі, што затрыманы «серыйны»
хуліган–малявальшчык сцен.
Амаль паўгода ён мазюкал на сценах беспакарана
і паспеў за гэты час выпацкаць сваімі «фірмовымі»
надпісамі 41 будынак у цэнтры Берасця. Насценным
жывапісцам аказаўся 14–гадовы школьнік з нябеднай сям’і.
- У мінулым годзе за малюнкі на фасадах мы затрымалі і аштрафавалі 35 чалавек. У асноўным гэта
падлеткі, плаціць прыходзілася іх бацькам. Але ў
дадзеным выпадку мы ўлічылі маштабы «творчасці»
і ўзбудзілі крымінальную справу па артыкуле УК «Апаганьванне будынкаў і псаванне маёмасці», — распавёў
старэйшы інспектар упраўлення прафілактыкі абласнога УУС Сяргей Гаўрусік.
Зараз маляры ЖЭСа № 4 вымушаныя перафарбоўваць фасады сапсаваных будынкаў. Аказваецца, проста зафарбаваць надпіс нельга: з цягам часу «латка»
стане прыкметнай. Так што прыходзіцца абнаўляць
цэлыя паверхі. А адзін з будынкаў па праспекце Машэрава перафарбоўвалі цалкам. У Жэсе падлічваюць
выдаткі, якія мусяць пакрыць бацькі «бомбера 2SN»,
— так зваў сябе непаўнагадовы хуліган.

Ідзе праца над фільмам
насці кружыць галаву, заварожвае і шакуе адначасова.
А пра колькасць буцікаў з сусветнавядомымі лэйбамі
наогул прамаўчу. Толькі адзін дзень у Амстэрдаме
ўпэўніў, што прыехаў у Заходнюю Еўропу нездарма.
Пасля заканчэння Media Camp, развітанняў, абяцанняў сустрэцца і пісаць лісты, беларусы, украінцы і
палякі накіраваліся на адным аўтобусе дамоў. Цікавай
неспадзянкай стала спыненне ў горадзе Магдэбург,
што першым атрымаў права на самакіраванне. Горад
здзіўляе сваёй архітэктурай, асабліва выкшталцонымі
будынкамі без вуглоў, прыгожых, рознакаляровых,
такіх не сустрэнеш нават у казках. Гэтыя будынкі, разынкі Магдэбурга, спраектаваў архітэктар Фрыдэнрайх
Хундэнвассэр – чалавек-сымбаль горада.
Але пасля такіх вандровак усё ж такі неяк нязвыкла,
але прыемна і па-асабліваму цёпла было вяртацца ў
Берасце, горад пасляваеннай забудовы, бо і ў нас ёсць
свае разынкі, цікавыя еўрапейцам.

Павел Белавус

Роварная паркоўка. Мюнстар

дворников привлекли к
бюджетной гигиене

Работники ЖЭСов кроме уборки двора теперь моют
подъезды закреплённого за ними дома. За 250 тысяч
рублей в месяц.
Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление с 1-го апреля вменило своим сотрудникам новые
обязанности. В них входят ежедневное подметание
всех этажей в подъезде, два раза в неделю – мытьё
лестницы, стен и окон. Дворников оповестили о новых
нагрузках загодя и дали время подумать. Но никто из
трудяг не изъявил желания “вылизывать” подъезды
за дополнительные 30 тысяч в месяц. И это – при
норме не менее трёх подъездов на человека. Тогда
дворников не стали уговаривать, а просто поставили
перед фактом.
– Если бы платили хорошую зарплату, мы бы работали, – возмущается дворник Тамара Е. – А так и
улицу убери, и мусорные баки опорожняй, а теперь
ещё и подъезды мыть! Когда жильцы иногда просили
вымыть площадки, они скидывались по две тысячи,
так это в два раза больше мне выходило. Я и после
восьмичасового рабочего дня оставалась убирать.
Замначальника ЖРЭУ М.Деремейко не пожелал
комментировать нововведение, мотивируя отказ
тем, что никого не должно волновать, сколько будут
получать дворники – важен результат. И вообще, в
соответствии с документами эти люди – рабочие по
комплексной уборке и содержанию домовладений. И
уборка подъездов – их прямая обязанность.
Превратить все брестские подъезды в сверкающие
холлы пока не удалось. Но эксперимент продолжается, хотя и слабо внедряется, в основном, из-за
нехватки кадров. Сейчас на улицах города трудится
более 370 уборщиков. Для полного охвата домов
“бюджетной гигиеной” в штат коммунальной службы
необходимо набрать ещё как минимум 300. Но даже
после распространения объявления о вакансиях, люди
на такую работу идут неохотно. Немудрено: кому хочется трудиться за двоих при такой зарплате?
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Флэш-моб,

або новыя прыгоды
няўлоўных

Флэш-моб нарадзіўся
на “кіліме для кахання”

У адной вельмі індывідуалізаванай краіне, дзе
ў кожным выхоўвалі адзіную і непаўторную асобу,
самадастатковую і таму адзінокую, быў вельмі буйны
мегаполіс, дзе кожны бег па сваіх асабістых справах
і займаўся каханнем па большасці ў ліфце (ўсё роўна
падымаецца на соты паверх ён доўга, дык для чаго
губляць час?). І ў гэтым мегаполісе, які, дарэчы, празывалі Нью-Ёркам, адзін малады чалавек, назавем яго
містэр Джым, сядзеў і маркоціўся. Яму было сумна.
І вырашыў, а чаму бы нам не сабрацца разам і не па
прыкалывацца ад душы? Не ўспомніць старыя добрыя
часы хіпі, калі ўсе адчувалі сабе адным цэлым, і толькі
тым і займаліся, што эпатавалі пурытанскую публіку.
Трэба зрабіць нешта не забароненнае законам, але
смешнае. Ён прыдумаў неказісты жарцік і кінуў інфу
ў электроннае сеціва. У прызначаны час ён прыйшоў
у прэстыжную мэблевую краму з цвердым намерам
- папрасіць “кілім (дыван) для кахання” за дзесяць
тысяч даляраў для “патрэб камуны”. Да прылаўка ён
ледзь праціснуўся. Каля яго таўкліся каля ПАЛУТАРА
СОЦЕНЬ маладых нью-ёркцаў. Ўсе яны патрабавалі
кілім. Так у чэрвені 2003 года нарадзіўся флэш-моб.
Флэш-моб (Flash mob) – па-ангельску азначае “маланкавы натоўп”. Азначае імгненнае з’яўленне ў пэўным месцы эннай колькасці людзей, якія адначасова
пачынаюць выконваць нейкія пэўныя дзеянні. Мэта
– атрыманне асалоды удзельнікамі ДЗЕІ.

МOБ у вялікім горадзе

Нават калі б містэру Джыму не было б так маркотна
ў той помны дзень, флэш-моб усё роўна рана ці позна
з’явіўся б на свет, бо, як сцвярджаюць маркетолагі
– попыт нараджае прапанову. Флэш-моб – гэта псіхалагічная разгрузка, і цэлы шэраг станоўчых эмоцый.
Па-першае, гэта проста забава, не горшая за іншыя.
Па-другое, незвыклыя дзеянні – гэты пэўны выклік
грамадству, эпатаж. Гэты крок патрабуе смеласці
і суправаджаецца выкідам адрэналіна. Пачуцці супастаўляльныя выхаду на сцэну ці публічнаму выступу.
І самы моцны фактар – гэта пачуццё еднасці, якое адчуваюць адзін да аднога незнаёмыя паміж сабой людзі.
Еднасці, якой так не хапае жыхарам мегаполіса і ўсім
дзецям сучаснай індывідуалізаванай культуры.

Флэш-моб распаўсюджваўся
па свеце з хуткасцю пандэміі. У
гэтым жа 2003г. натоўп сабраўся
ў Берліне побач з амерыканскай
амбасадай. Усе адначасова адчынілі бутэлькі з шампанскім і
тры хвіліны выпівалі “За Наташу!”. У Дэнверы натоўп у 400
Ля будынка КДБ. Фота: ByMedia.net
чалавек размеркаваўся па некалькіх паверхах будынка. “Пінг!” На фота: флэш-моб 16 красавіка 2006г. Больш за сто чалавек чыталі
– крычалі тыя, хто стаяў унізе. Канстытуцыю ля будынка КДБ.
“Понг!” – адказвалі ім зверху.
Тыя, хто праходзілі у той вечар ля аднаго з менскіх
Ужо праз два гады пасля таго, як у Нью-Ёрку давялі да
рынкаў, маглі пабачыць нязвыклую канцэнтрацыю
гістэрыкі гандлярку кілімамі, у Берасці з’явіліся людзі,
аматараў “Саўбелкі”. Колькі дзесяткаў маладзёнаў
якія кацілі па вуліцы калону лялечных аўтамабіляў і са здзіўленнымі і недаверлівымі тварамі гарталі нукаштавалі кубачак гарбаты ў грамадскім транспарце.
мар “Савецкай Беларусі”. Потым чытачы, грэбліва
скомкаўшы газету, выкінулі яе ў сметніцу. Столькі
Бліскавіцы над Бугам
У Берасці флэш-моб у сваім класічным варыянце макулатуры ў ёй не змясцілася, таму яшчэ доўга
пакуль што немагчымы. Па-першае, горад не такі вя- вецер насіў каляровыя аркушы з сумным тварам
радавога Лосева.
лікі, каб колькасць незакамплексаваных, больш-менш
Другая серыя адбылася, калі нейкі добры чалавек
вольных людзей можна было вымяраць натоўпамі.
паставіў скрыню з-пад тэлевізара з надпісам “БТ”.
Па-другое інтэрнэт – неабходны СКЛАДНІК флэша
Хлопцы і дзяўчыны, якія праходзілі міма, кідалі хто
– канешне ўваходзіць у наш побыт, але пакуль для
большасці ўсё ж застаецца раскошай, а не сродкам добрыя італьянскія спагецці, хто КУЧАРАВЫ ралтонзносінаў. Але, калі нельга, але вельмі хочацца? У Бе- чык. Праз дзве хвіліны каробка БТ была запоўненая
макароннымі вырабамі пад завязку.
расці, як і ў іншых невялікіх гарадах, флэш-моб быў
Потым народ яшчэ выстройваўся ў велізарную
створаны штучна, як дзіцё з прабіркі.
Аснову яго склалі не выпадковыя людзі, а пэўная чаргу, каб перавесці грошы на рахунак Вадаканалу, пішучы на квітанцыях “Ваши тридцать серебренников”,
кампанія знаёмых людзей. Яны, канешне, выкідвалі
інфармацыю аб плануемай імпрэзе ў сеціва, але рабілі чытаў канстытуцыю паміж помнікам Дзяржынскаму
гэта больш для праформы. Разлічвалі толькі на сваіх, і будынкам КДБ, запальваў свечкі на беразе Нямігі
і правільна. Левых, г.зн. незнаёмых арганізатарам, (проста для прыгажосці), глядзеў БТ з завязанымі
за ўвесь час прыйшло не больш за дзесятак. Рухавік вачыма і гэтак далей.
флэш-моба ў Берасці – гэта не сеціва, а асабістыя
знаёмствы.
У Берасці незалежна адно ад аднога ўтварыліся
дзве групы. Першыя – умацаваліся на сайце “Мой
горад”, другія – на форуме Палітэха. Берасцейскія
моберы цвёрда прытрымліваюцца класічных правілаў
флэш-моба, якія загадваюць быць яму – раптоўным,
законным, не камерцыйным, апалітычным.

Будзе гром! (палітычны моб)

Тым часам на спакойную Беларусь завітала вясна.
Пасля “очищения Октябрьской площади от пьяных
отморозков”, а яшчэ больш пасля таго, як 25 сакавіка АМАПаўцаў збілі паветраннымі
шарыкамі і чырвонымі гваздзікамі,
электроннае сеціва па эмацыйнай
сваёй напружанасці наблізілася да
сеціва электрычнага. Здавалася,
толькі сунься ў Інтэрнэт і валасы стануць дыбарам. Людзі праглі дзеянняў.
Быў ўскрыты сайт ОНТ, на Яндэксе на
запытанне “аццкий сотона” выскокваў
афіцыйны сайт прэзідэнта Беларусі,
пад гарачую руку трапіў і “пяючы
прапаршчык” Паліна Смолава – яе
сайт зафлудзілі нецэнзурнай лексікай,
а потым увогуле “положили”. Калі ўсе
віртуальныя паскудствы, якія толькі
магчыма зрабіць, былі зробленыя,
энергія пачала перакідвацца ў рэал.
Плошча Каліноўскага. Фота: ByMedia.net
Самым эфектыўным і больш-менш
На фота: Флэш-моб на плошчы Каліноўскага. 23 красавіка 2006г. Мала- бяспечным быў прызнаны метад
дыя людзі дакрануліся далонямі да месца, дзе стаяў намётавы гарадок, “імгненнага натоўпу”. Тут і распачаліразагнаны ўладамі роўна месяц таму.
ся стыхійныя мобы.

Марозіва. Інструкцыя
па выкарыстанні

Метад маланкавага натоўпу быў узяты на ўзбраенне
таму, што гэта, бадай, адзіная магчымасць рэалізаваць сваё права на “свободу собраний” і пры гэтым
не патрапіць пад артыкул нейкага кодэкса. Але, усё
ж прыкладна на сёмым флэшы удзельнікаў пачалі
затрымоўваць “для высвятлення асобы”.
Пасля таго, як на выставе “СМІ Беларусі” затрымалі
колькі дзесяткаў чалавек, якія трымалі ў руках “Народную волю”, усім падалося – адмарожанасць дасцігла
свайго апагея, маразм мацнеў, і большага маразма не
дасягнуць. Але ж флэш-моберы – людзі вясёлыя. Яны
вырашылі паэксперыментаваць: ці атрымаецца давесці адмарожанасць тых, хто аддае загады да АБСАЛЮТНАГА НУЛЯ? Так з’явілася акцыя пад кодавай назвай
“МАРОЗІВА”. Усё было вельмі проста: у прызначаны
час на плошчы Каліноўскага (былой Кастрычніцкай)
збіраюцца людзі і… ядуць марозіва. Сэнс? А цікава
паглядзець: ці будуць міліцыянты затрымліваць лю
дзей толькі за тое, што ў іх руках злачыннае эскімо.
Паглядзелі. У акцыі ўзялі ўдзел каля 50 чалавек. З іх
больш дзесятка былі затрыманыя. Асобы ў цывільным
затрымлівалі людзей, якія елі марозіва!
Па-сутнасці палітычны флэш-моб – гэта ўжо не
забаўка – гэта пікет ва ўмовах партызанскай краіны.
Калі галоўная задача – прыцягнуць як мага больш увагі
за дзесяць хвілін і потым з хуткасцю святла знікнуць.
Апошняе выкарыстоўваецца ўжо не для чароўнага
эфекта “знікнення натоўпу”, а для таго каб пазбегнуць
непатрэбнага знаёмства з людзьмі ў цывільным.

Аліса Гвоздзева

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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ВТОРАЯ
ДРЕВНЕЙШАЯ

У эскулапов и представителей вто
рой древнейшей профессии похожие
задачи – выявлять нарождающиеся
опухоли. Врачи вырезают их из тела
граждан, а журналисты просто дела
ют надрезы на теле общества, пока
зывают ему вбирающую сок липкую
почку мздоимства, уже пустившую
разветвленные корни систему обла
пошивания потребителей, или блед
ные цветы, которые никем не заме
ченные и никому не нужные растут
в человеческой клоаке, блестят на
окружающих глазами, получают ми
лостыню, не получая помощи…

Журналист – это не врач. Он – лишь диагностик.
Он должен своим острым пером разрезать шагреневую кожу, показать то, что под ней копошится.
Чтобы общество знало об этом, и уже само решало:
сковырнуть господина «строителя пирамид», или
подождать? Заняться бездомными детьми, или пока
и других забот хватает… Если разрез был правильный, если сквозь него все и всем хорошо видно и
понятно, то скорее всего и сковырнут, и займутся,
ибо поверят диагнозу.
Такая вот она в теории замечательная – журналистская братия. Жаль, что по большей части обладатели
острых перьев и бритвоподобных языков, т.е. настоящие профессионалы, направляют свои взоры не туда,
где людям болит, а туда, где намазано медом. Все по
ближе к желудку, к политике да к большим холдингам,
к шоу-бизнесу и к прочим местам, где текут молочные
реки, из которых «правильный» журналюшка всегда
может немного полакать.
И они опять таки ставят диагнозы. С немыслимых
ракурсов подходя к проблеме, они говорят нам, что
ангина делает наше горло ярко-алым, влекущим и
соблазнительным, словно спелая вишня, а голосу
придает сексуальную хрипотцу; они поют о щедрых

и остро-необходимых пожертвованиях – и вот
уже чиновник с ненасытной («мохнатой») лапой превращается в филонтропа и героя нашего времени; они диагностируют наглый прыщ,
выскочивший на лобное место и запищавший
тонким голосочком в микрофон, как элегантную мушку, они искажают, недоговоривают и
просто лгут. Неудивительно, что их диагнозам
перестают верить: и честным, и заказным, и
кровью купленным. Нет пока гильдии журналистов, которая блюла бы свою честь и
выгоняла за дверь проституток, которые любят
любить за лавэ. Потому и доверия нет.
В условиях тоталитаризма журналистика
практически исчезает как явление. Задача
журналиста – это констатация факта, беспристрастная диагностика. А в обществе, где информационное поле корректирует железный
серп государства, люди, которые работают с
информацией, бывают только двух видов.
Вид первый – диссиденты, их может перетянуть по лицу любой имбицил в форме. Их
печатное издание отказываются распространять, самих разносчиков информации пытаются изолировать – отсекаются информационные источники,
в особо критических случаях, есть соответствующая
статья уголовного кодекса.
Эти люди не могут ставить объективные диагнозы
болезному обществу. Да никто из читателей, наверное,
и не ожидает беспристрастности от людей, которых
постоянно бьют по голове в прямом и в переносном
смысле. Кроме того, спрос на правду в условиях
тотального контроля, как ни странно падает. Правда
горькая. В тысячах телевизоров готовят радужный,
оптимистический кисель. Так стоит ли выискивать
листки, в которых будет написана горькая правда?
Прочитаешь и расстроишься ненароком.
Для того, чтобы жители тоталитарных стран не
бросились лечить болезни общества, с ними проводят
сеансы автотренинга. И отвечают за этот процесс пропагандисты. Это вид проституирующих журналистов,
которые, в отличие от своих коллег из либеральных
стран имеют лишь одного клиента – своего тоталитарного божка. За копеечную зарплату они развешивают

Аляксандр Зімоўскі. Фота: ByMedia.net
лапшу на миллионы ушей, с помощью теле-, радио-,
и печатных СМИ.
Для примера, вот такими фактами оперирует
главный журналист, глава Белтелерадиокомпании,
Александр Зимовский:
- Люди, которые всё еще живут неофициально на
оставленных территориях вокруг Чернобыля, могут
фактически иметь более низкий риск заболевания
от радиации, чем они имели бы, если бы оказались
подвержены последствиям загрязненного воздуха в
таком крупном городе, как Киев.
З.Ы.: Если верить «Божественной комедии», то на
седьмом, самом страшном кругу ада находятся те,
кто ОБМАНУЛ ДОВЕРИВШИХСЯ. Во времена Данте
Алигьери там сидели Иуда с Брутом. Современный
мир обладает средствами, чтобы обманывать доверившихся массами. На седьмом кругу ада, наверное,
уже тесно. И моя страна, готовит серьезное пополнение.

Аліса Гвоздзева

Пуцін The Best
Карыкатура на расейскага прэзідэнта Пуціна перамагла на конкурсе «World Press
Cartoon» (Карыкатура ў сусветнай прэсе),
абышоўшы больш за 800 прац, якія былі
дасланыя на конкурс, які адбыўся ў
Партугаліі. Пра гэта паведаміў канал
“Еўраньюс”. Аўтар карыкатуры
- шведскі мастак-карыкатурыст Рыбер Хансан (Riber
Hansson).
«World Press Cartoon»
– адзін з самых аўтарытэтных міжнародных конкурсаў мастакоў-сатырыкаў і карыкатурыстаў, які
адбірае лепшыя працы,
надрукаваныя ў вядучых
выданнях свету.

Варта падпісацца! А то... Фота: ByMedia.net
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА

Косаўскі боль

Каб пабачыць нешта цікавае і самнасам сустрэцца з гісторыяй, далека
ехаць зусім патрэбы няма. Крыху
больш за паўтары сотні кіламетраў
– і ты пад уладай прыгажосці ста
ражытных палацаў, панскіх сядзіб,
цэркваў і касцелаў. Канешне, мала
захавала для нас гісторыя. Але і
тое, што засталося, уражвае і выклі
кае захапленне. Адной з такіх жам
чужын нашае гісторыі з’яўляецца
невялікае паселішча на паўднёвым
захадзе Беларусі пад назвай Косава і
ўрочышча Мерачоўшчына на адлег
ласці ў два кіламетры ад гарадскога
пасёлка.

Даследванні старажытнага гарадзішча дазволілі
аднесці час узнікнення першых пасяленняў у раёне
Косава да першага стагоддзя нашай эры. Паходжанне
ж назвы “Косава” адносяць да больш позняга перыяду, калі, па легендзе, мястэчка служыла месцам
для збору даніны мангольскім ханам. Калі ў тых, хто
вез хану даніну, пыталі, куды яны едуць, гучаў адказ:
“Да касога”.
У Мерачоўшчыне знаходзіцца гісторыка-культурная
каштоўнасць рэспубліканскага значэння – палацавапаркавы ансамбль магнатаў Пуслоўскіх. Гэты будынак - сапраўдны шэдэўр беларускай архітэктуры.
Класіцыстычны размах пабудовы мірна суседнічае з
неагатычнымі вежамі, аркамі, сценамі, таўшчыня якіх,
здаецца, не менш двух метраў. Нягледзячы на вялікія
памеры, палац не выглядае агромністым. Наадварот,
нібы цацачка – невялікі, кампактны.
Косаўскі палац акружаны мноствам легенд і паданняў. Вось только некалькі самых цікавых з іх. Ходзяць
чуткі пра дзіўную яго акустыку. Кажуць, што, калі стаць
на акно другога паверху ўсходняга крыла і пляснуць
у далоні, замак пачне тоненька звінець. Таксама існуе
легенда пра тое, што ад палаца Пуслоўскіх ідзе падземны ход да замка Сапегаў у Ружанах. У гэта цяжка
паверыць, але нават у СМІ падавалася інфармацыя,
што адзін з мясцовых жыхароў у дзяцінстве натыкнуўся на завалены камянямі ўваход у нейкі тунэль.
Палац у Мерачоўшчыне адзін з самых маладых
на Беларусі. Яго гісторыя пачынаецца ў 1838 годзе,
калі граф Казімір Пуслоўскі вырашае пабудаваць
новую рэзідэнцыю. Аднак праз два гады Казімір

памірае, і будаўніцтва працягвае ягоны сын
Вандолін. Палац будаваўся па праекце архітэктара Францішка Яшчалда. Але таксама па
прычыне смерці скончыць сваю працу ён не
змог. Завяршыў будаўніцтва і ўпісаў палац у
пейзажны парк Уладзіслаў Марконі, выпускнік
Пецярбургскай акадэміі мастацтваў. Дарэчы,
Казімір Пуслоўскі валодаў вельмі нядрэнным
густам, і таму месца для пабудовы палаца было
абрана даволі ўдала – на вяршыні ўзгорка, на
схілах якога пазней былі зроблены тры тэрасы,
на якіх быў закладзены парк. Цягнуўся ён ажно
да так званых “панскіх сажалак”. Канешне, густ
густам, але і сядзіба Касцюшкі, размешчаная
побач, адыграла не апошнюю ролю ў выбары
месца пабудовы палаца.
Дакладна вядома, што ў палацы было больш
за сто шэсцьдзесят пакояў, кожны з якіх вылучаўся асобым інтэр’ерам, створаным рознымі творчымі калектывамі. Над фрэскавымі
роспісамі, якія сталі візітнай карткай палаца,
працаваў вядомы мастак Францішак Жумрка.
У будынку былі Белая зала – у ёй праводзіліся
балі, Чорная зала – там гулялі ў карты, Люстэркавая зала - з падлогай, сценамі і столлю абсталяванымі сотняй люстэрак. Былі таксама Ружовая,
Блакітная і іншыя залы. Існуе паданне, што падлога
ў Параднай зале была празрыстай, а пад яе шклом
плавалі экзатычныя рыбкі і водныя расліны.
На другім паверсе размяшчаўся звярынец, у якім
жыў леў. Кажуць, што яго ноччу выпускалі гуляць па
калідорах палаца, каб слугі нічога не кралі. А яшчэ,
распавядае паданне, пакоі размяшчаліся такім чынам, што за год сонца два дні асвятляла адзін з іх.
І ў такія часы яго прыбіралі, упрыгожвалі кветкамі і
радаваліся таму, што сонца “жыве” два дні менавіта
ў гэтым пакоі.
Палац мае дванаццаць вежаў, якія сімвалізуюць
месяцы года. Чатыры самыя вялікія сімвалізуюць
самыя ўрадлівыя месяцы – травень, чэрвень, ліпень
і жнівень.
Пасля смерці Вандоліна Пуслоўскага палац перайшоў ва ўласнасць да яго сына Леаніда, які жыў у Італіі
і Францыі, а ў Косава наведваўся толькі летам, дзе
арганізоўваў вялікія балі і гулянні. Гэта непамерная
раскоша і прывяла да таго, што Леанід быў вымушаны
прадаць косаўскі маёнтак купцу Аляксандраву ўсяго
за трыста тысяч рублёў.
З тых часоў палац пайшоў па руках: Аляксандраў
прадаў яго княгіні Ганне Трубяцкой, яна падарыла
яго княгіні Абамелек з Валыні. Абамелек прадала
палац прынцу Пятру Альдэнбургскаму. А ў сваю

Макет рэстаўрацыі Косаўскага палаца. Знаходзіцца ў абласным краязнаўчым музеі

чаргу адміністрацыя Мікалая II выкупіла маентак для
патрэб чыноўнікаў. Але чарговыя гаспадары палаца
– Трубяцкія – няпроста падаравалі яго. Спачатку яны
вывезлі ў Расею ўсе каштоўнасці, што знаходзіліся
ўнутры палаца, а потым проста павесілі на дзверы
замок і з’ехалі. Па іх віне нам цяпер застаецца толькі
здагадвацца, што ўяўляў сабой косаўскі палац. Мясцовыя жыхары расказвалі, што Пуслоўскія ўпрыгожвалі
пакоі габеленамі. У кожнай зале быў комін. У палацы
захоўваліся мастацкія творы, старажытная зброя,
іншыя прадметы раскошы.
У часы Першай сусветнай вайны палац быў част
кова разбураны, а падчас Другой сусветнай амаль
цалкам знішчаны. Пасля падпалу яго партызанамі
і дзесяцідзённага пажару засталіся толькі сцены.
Нехта кажа, што у дах палаца трапіла бомба. Але ён
выстаяў. Напэўна, праўду кажа легенда аб тым, што
сцены палаца складзены з цэглы, замешанай на крыві
жывёл. Таксама падчас вайны быў знішчаны пейзажны
парк пры палацы, плошча якога складала больш за
40 гектараў. Упрыгожваўся ён разнастайнымі скульптурамі. Непадалек ад будынка палаца знаходзілася
аранжарэя, дзе вырошчваліся фінікі, вінаград і іншыя
экзатычныя расліны.
Пачатую продкамі справу па разбурэнні палаца
працягваюць сення іх няўдзячныя нашчадкі. Цяпер ад
велічнага палаца засталіся толькі сцены. Калі не задумацца аб ягоным лёсе, то гадоў гэтак праз дзесяць ад
яго можа застацца толькі горстка бітай цэглы з надпісамі нашых сучаснікаў у стылі “Тут быў Вася”.
Пытанне аб рэстаўрацыі косаўскай рэзідэнцыі
Пуслоўскіх трэба падымаць на розных дзяржаўных
узроўнях, у тым ліку і на вышэйшых, каб не страціць
момант, каб не пазбавіцца яшчэ адной цудоўнай славутасці. І не зразумела, чаму ўлады так марудна вырашаюць праблему захавання косаўскага палаца?
Хацелася б, каб адноўленая гістарычная пабудова стала сапраўднай Мекай для прыхільнікаў
мастацтва. Тут можна было б арганізаваць музей,
праводзіць канцэрты класічнай музыкі, экскурсіі,
якія б толькі ўзмацнялі цікавасць людзей да гісторыі
роднай зямлі.
Але гэта толькі мары... І як супрацьпастаўленне
гэтым марам – сумны шэры палац у цені дрэваў,
які глядзіць на свет пустымі вачніцамі вокнаў. Калі
ідзе дождж, ён плача крывавымі слязьмі: вада змешваецца з пылам бітай цэглы...

Арцём Кір’янаў

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

ГІСТОРЫЯ

Усе на выбары!

Як праходзілі «выбары» ў Ганцавіцкім
раёне 67 гадоў таму
Апошнія мясцовыя выбары пака
залі, што сёння такая падзея ўжо ні
кога не ўражвае. Людзі настолькі пры
выклі да безальтэрнатыўных выбараў,
што ідуць на участак толькі для таго,
каб паставіць крыжык, а не для таго,
каб нешта змяніць ў сваім жыцці.
Тады ж, у далёкім 1940 г. людзі яшчэ на штосьці
спадзяваліся. Гэта былі першыя савецкія выбары ў
Ганцавіцкім раёне. Агітацыйную кампанію ўлады разгарнулі тады актыўную. У раёне дзейнічалі больш за
300 агітатараў, праводзіліся сходы, мітынгі. Агітавалі,
зразумела ж, за «блок беспартыйных і бальшавікоў».
Іншай жа агітацыі і не магло быць ва ўмовах таталітарызму. 24 сакавіка 1940 г. урачыста прайшлі «выбары»
ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР і БССР. У іх прынялі ўдзел 19815 чалавек з 19827, што склала 99,9%.
Людзі ішлі на выбарчыя ўчасткі са святочным настроем, верачы ў тое, што выбары зменяць іх жыццё.
Аднак выбары не ўдалося правесці без пратэставых
настрояў. Як зазначылі партыйныя дзеячы раёна, «наряду с большим политическим подъемом огромной
массы избирателей, имелись и враждебные вылазки
отрепья польского панства».
Праявіліся гэтыя “вылазкі” ў розных варыяцыях. Напрыклад, ва ўкідванні запісак у скрыні для бюлетэняў.
Так, у скрыні на Малькавіцкім выбарчым участку была
знойдзена цыдулка: “Дайце жыцця народу, бо іначай і
ў Маскве не будзе вам месца, а не тое, што ў Заходняй

Беларусі. Камуны не жадаем і быць не павінна”. У
скрыні Ганцавіцкага участка: “Пакуль не позна, уцякайце з Беларусі і вярніце нашы землі, свабоду і сонечныя
дні. Мы вас, чырвоных катаў, карміць сваім хлебам не
будзем”. Была і такая: “Камуны не жадаем і за бальшавікоў галасаваць не будзем”. Запіскі былі перададзе
ны ў аддзяленне НКУС. Былі засведчаны факты, калі
людзі праяўлялі адкрыты недавер да савецкіх выбараў:
у вёсцы Будча Шпакоўская В. на выбарчым ўчастку са
словамі: “няма чаго за іх галасаваць” дэманстратыўна
выкрэсліла ўсіх кандыдатаў. У Хатыніцкім сельсавеце
перад выбарамі “вражескими элементами” быў разбіты бюст таварышу Сталіну І.В.
Недапушчальна было, калі кандыдатамі ў дэпутаты
станавіліся “антысавецкія элементы”. Так, кандыдытам
ў дэпутаты Малькавіцкага сельсавета быў выстаўлены
Сідаровіч В.Я. Як сцвярджаюць бальшавіцкія дакладныя, “выдвинула его кулацкая часть присутствовавших
на собрании”. Аднак у выніку ён “был изъят органами
НКВД” напярэдадні выбараў.
Цікавымі з’яўляюцца звесткі аб складзе кандыдатаў
у дэпутаты. Па Ганцавіцкім раёне ў мясцовыя саветы
былі зарэгістраваныя кандыдатамі 36 чалавек. З іх 17
былі членамі камуністычнай партыі і камсамолу. 17
чалавек з 36 былі прыбыўшымі з усходніх абласцей.
Гэта таксама сведчыць аб факце недаверу мясцоваму
насельніцтву ў фармаванні органаў улады.
Прычыну ўсіх антысавецкіх праяў раённыя ўлады
бачылі ў тым, што ў некаторых месцах “политмассовая
работа была не на должной высоте”. І гэта нягледзячы
на яўку 99%!

Не ўсе з тых, хто прыйшоў на ўчасткі, прагаласавалі
“правільна”. На участку ў в. Будча пры падліку было
выяўлена 75 галасоў супраць бальшавіцкіх кандыдатаў. І гэта ж у тых умовах рэпрэсій і запалохвання!
Выбары, якія прайшлі ў 1940г., павінны былі сведчыць аб дэмакратычнасці савецкай сістэмы. Але гэта
быў фальш, за якім хаваўся таталітарны характар
дзяржавы. І нельга забываць, што за тымі падзеямі
хаваюцца сотні паламаных жыццяў.

Артыкул падрыхтаваны на падставе фондаў
Дзяржаўнага архіва Берасцейскай вобласці
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Айчынная? вайна?!

Ці была Другая сусветная
айчыннай вайной для жыхароў ганцавіцкага раёна?
Нягледзячы на тое, што Беларусь
была ўжо вызвалена і савецкія вой
скі паспяхова рухаліся далей на за
хад, вельмі складана праходзіла ма
білізацыя ў Чырвоную Армію.

У 1944г. ў Пінскай вобласці, у якую ўваходзіў і
Ганцавіцкі раён, 80% ваеннаабавязаных заявілі, што
яны хворыя. Юнакі, каб не патрапіць у войска, упрысквалі пад скуру ядавітыя рэчы, прыкладалі ядавітыя
травы. Прычына ў тым, што сярод насельніцтва распаўсюджваліся чуткі аб паражэннях савецкіх войскаў
на захадзе, што немцы могуць вярнуцца. У жніўні
1944г. у вёсцы Новы Рожан Барай М.А. гаварыла,
што “немцы хутка вернуцца назад”. У той жа вёсцы
Жыбуртовіч Т. казала, што “Турцыя выступіла супраць
Расеі, хутка прыйдзе турэцкае войска і вызваліць нас
ад савецкай улады”. У аддаленых вёсках хадзілі і не
такія абсурдныя чуткі.
Тыя, каго прызывалі ў войска, часта выказвалі нежаданне ваяваць. Суднік В.Ф. з вёскі Чудзін 30 ліпеня
1944г., ад’язджаючы на мабілізацыйны пункт, казаў:
“Куды мы паедзем, за што будзем ваяваць?”. Захарчэня Р.К. не жадаў з’яўляцца ў ваенкамат, кажучы: “хай
лепш мяне заб’юць дома, чым дзе-небудзь”.
Існавалі выпадкі і адкрытага запалохванння
прызыўнікоў. У вёску Крышылавічы ночу 31 ліпеня
прыйшлі 6 узброеных чалавек ў форме і сказалі, каб

людзі не ішлі ў Чырвоную Армію і што хутка зноў
прыйдуць немцы. У выніку, з гэтай вёскі на прызыўны
пункт не з’явілася 40 чалавек.
Былі і выпадкі дэзерцірства з Чырвонай Арміі. З в.
Будча хаваліся ў лясах 4 дэзерціры. З в. Радзялавічы
– 32 чалавекі,частка з іх была са зброяй.
Аб тым, як адносіліся людзі, якія хаваліся ў лясах,
да савецкай улады, сведчаць некаторыя акцыі. У
жніўні 1944г. НКУС заняўся справай знікнення члена
Хатыніцкага сельсавета Анісімава. Ён знік без вестак,
рухаючыся праз лес з в.Радзялавічы ў в.Хатынічы. 8
верасня з в. Радзялавічы рухалася група чырвонаармейцаў - 4 чалавекі пад камандаваннем старэйшага
лейтэнанта. На 8-м кіламетры іх абстралялі. Адразу
былі забітыя лейтэнант і адзін чырвонаармеец. Другі
чырвонаармеец быў паранены і яшчэ адзін прапаў
без вестак. У выніку, з Радзялавічаў хлебапастаўкі
дзяржаве не паступалі. Восенню 1944г. былі забітыя
ўпаўнаважаны райкама КП(б)Б і райвыканкама Хаўруга
і старшыня Чудзінскага сельсавета Шостак.
Якія ж меры прынялі улады? Восенню 1944г. у
раёне быў арганізаваны знішчальны батальён з партыйнага складу і былых партызанаў колькасцю 50
чалавек. Для ўзбраення батальёну райкам прасіў абкам
выслаць 20 аўтаматаў, 3 кулямёты, 27 вінтовак.
Батальён павінен быў вышукваць у лясах дэзерціраў, ухіляючыхся ад службы ў Чырвонай Арміі і ўсіх,
хто па якой прычыне хаваўся ў лесе. Таксама батальён
займаўся канфіскацыяй маёмасці у дызерціраў.
Аб тым, што пагражала дэзерцірам, сведчаць лічбы
вайсковага трыбуналу войск НКУС Пінскай вобласці.
Усяго за другі квартал 1945г. у Пінскай вобласці было

Прапагандысцкі плакат 1940-х гг.
асуджана 137 дэзерціраў, з іх да вышэйшай меры пакарання (растрэл) – 19 чалавек, да катаржных работ – 6
чалавек, да пазбаўлення волі – 112 чалавек.
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА

Імёны з нябыту:

Антон Сокал-Кутылоўскі

Уражэнец Палесся Антон СокалКутылоўскі — адзін з кіраўнікоў
Слуцкага паўстання – збройнага вы
ступу случчакоў супраць бальшаві
коў у1920 г.
Справа № 18094 у 2-х тамах па
абвінавачванні Антона Сокала-Ку
тылоўскага па артыкулах 63-1 і 64
Крымінальнага Кодэкса БССР рас
пачата 8 верасня 1945г., скончана
31 сакавіка 1948г. Знаходзіцца яна ў
архіве Упраўлення КДБ Рэспублікі
Беларусь па Берасцейскай вобласці.

У 1900-1905 гг. А.Сокал-Кутылоўскі вучыўся ў пачатковай школе ў Лунінецкім павеце. У 1910г. скончыў
Панявежскую настаўніцкую семінарыю, працаваў у
школах Літвы.
З верасня 1915г. служыў у царскай арміі, спачатку
шэрагоўцам, затым – унтэр-афіцэрам, прапаршчыкам,
капітанам. За храбрасць атрымаў Георгіеўскі Крыж. Да
прыходу ў 1939г. Саветаў выкладаў у школе, служыў
у царкве святаром. Саветы, не гледзячы на тое, што
ён спыніў святарскае служэнне, забаранілі яму настаўнічаць і ён вымушаны быў з’ехаць у Баранавічы,
дзе працаваў тэхнікам на будаўніцтве.
Арышт ў 1945 быў ужо не першым для А.Сокала-Кутылоўскага. У дзень народзінаў Леніна – 22 красавіка
1941г. – энкавэдзісты рапартавалі пра выкрыццё
яшчэ аднаго ворага савецкай улады. У гэты дзень у
Ляхавічах быў падпісаны ордэр на арышт А.СокалаКутылоўскага. Як выявілася, райаддзелу НКУС была
добра вядома ягоная дзейнасць: “Сокол-Кутыловский
Антон Андреевич в 1918 г. добровольно вступил в
армию Деникина и активно боролся против большевиков. В начале 1919 г. находился на службе РККА в
г. Слуцке, в первых числах марта 1919 г. дезертировал и перешел на сторону белополяков. В 1920 г. на
территории Западной Белоруссии организовал отряд
“Самозащиты” и вёл активную борьбу против большевиков. В 1938г., будучи священником Островской
церкви, преследовал коммунистов, а по адресу Карла
Маркса износил всякие оскорбления”.
За 3 дні да пачатку вайны А.Сокал-Кутылоўскі быў
арыштаваны. Але тады, у 1941, яму пашанцавала:
разам з нямецкай акупацыяй для яго прыйшло і
вызваленне. Жонка ж і двое дзяцей 20 чэрвеня былі
высланыя з Беларусі і пра іх далейшы лёс Сокал-Кутылоўскі нічога больш не ведаў…

Пры немцах Антон Сокал-Кутылоўскі працаваў у
Баранавічах у гарадской управе. Пазней быў накіраваны ў Ганцавічы школьным інспектарам. Той, хто
лічыць Сокала-Кутылоўскага здраднікам за службу ў
акупацыйных уладах, няхай адкажа для сябе, ці было
б лепей для нашых людзей, на якіх зваліліся цяжкасці
акупацыйнага рэжыму, каб сацыяльным забеспячэннем і школьніцтвам займаліся чужынцы?
Перад прыходам Саветаў, усведамляючы, што яго
чакае, разам з іншымі беларускімі дзеячамі ён пакінуў
Бацькаўшчыну і з’ехаў у Нямеччыну.
З паказанняў, якія Сокал-Кутылоўскі даў 24.08.45г.
мы ведаем, што пасля прыезду ў Нямеччыну ён жыў
у горадзе Кратцаў, працаваў на станцыі грузчыкам.
Пазней паехаў у Баварыю. Там даведаўся пра намер
беларускіх вайскоўцаў пры першай жа магчымасці
перайсці на амерыканскі бок. Гэты пераход адбыўся 30 красавіка 1945г. А перад гэтым, 18 красавіка,
Сокал-Кутылоўскі быў прызначаны камандзірам 1-га
батальёну беларускага палка.
З гэтага часу Сокал-Кутылоўскі знаходзіўся ў лагеры. Але праз некалькі месяцаў усіх, хто хацеў і не хацеў
вяртацца ў СССР, амерыканцы здалі ў рукі Саветаў.
Ягоную справу перадалі ва УНКГБ па Пінскай вобласці. 27 кастрычніка 1947г. яго накіравалі ў Пінск.
З пратаколу допыту 27.11.47г. вось што мы даведваемся пра сям’ю, з якой паходзіў А.Сокал-Кутылоўскі:
“Я сын шляхціча, але маёнтка ў нас не было. Бацька
купіў лясны маёнтак разам з братамі сваёй жонкі недзе
ў 1895г., зваўся ён Красная Горка. Зямлі мелі 80 га, з
яе каля 45 га — ралля”. Менавіта тут — на згубленым
у лесе палескім хутары Красная Горка, што на Лунінеччыне, прайшлі ягоныя дзіцячыя і юнацкія гады.
У гэтым пратаколе ён сведчыць, што з першага дня
імперыялістычнай вайны быў у арміі: яго накіравалі ў
ваенную вучэльню ў Казані, якую ён скончыў у чыне
падпаручніка і быў накіраваны на фронт. У канцы
1917г. у чыне капітана ён атрымаў водпуск, вярнуўся
дадому і на гэтым скончыў сваю вайсковую кар’еру.
Даведаўшыся пра Слуцкае антыбальшавіцкае
паўстанне 1920г. і арганізацыю двух палкоў у складзе
больш за 3 000 чалавек, Сокал-Кутылоўскі вырашыў
далучыцца да паўстанцаў. З некаторымі афіцэрамі,
што кіравалі паўстаннем, Сокал-Кутылоўскі быў
асабіста знаёмы, і яны рэкамендавалі яго суддзі
Пракулевічу, які стаяў на чале Рады Случчыны. Пракулевіч прапанаваў Сокалу-Кутылоўскаму пасаду
камандуючага арміяй Слуцкай Рады, на што ён з
ахвотай пагадзіўся.
31 снежня 1947г. міністр дзяржбяспекі БССР
— сумнавядомы кат беларускага народа Цанава
— загадаў перадаць следчую справу Сокала-Кутылоўскага ў Менск. Такім чынам, Сокал-Кутылоўскі
10.01.48 г. з Пінску быў этапаваны ў Менск ва ўнутраную турму МГБ. Следчыя зноў пачалі свае катаванні,
асабліва не звяртаючы ўвагі на ранейшыя паказанні.
Сокал-Кутылоўскі поўнасцю прызнаўся ў тым, у чым
яго абвінавацілі, а менавіта: у кіраўніцтве Слуцкім
ўзброеным выступам і ў тым, што ён быў школьным
інспектарам на акупаванай тэрыторыі. Сокала-Кутылоўскага прымусілі падпісаць пратакол, дзе ў віну
яму ставілася яшчэ і служба на карысць акупантаў на
пасадзе інспектара паліцыі Ганцавіцкай акругі. У гэтым
пратаколе гаворыцца, што са снежня 1943г. ён быў
інспектарам паліцыі, атрымліваў там паёк, заробак
(60 нямецкіх марак) і паліцэйскае абмундзіраванне.
Справу перакваліфікавалі з улікам таго, што ён цяпер
абвінавачваўся ў злачынствах, здзейсненых на тэрыторыі акупаванай Беларусі.

Судовае паседжанне адбылося 20 красавіка 1948г.
Слуханне справы Сокала-Кутылоўскага было закрытым, без удзелу абароны, без выкліку сведкаў.
На судзе Сокал-Кутылоўскі сказаў: “Предъявленное
обвинение мне понятно. Виновным я себя признаю
полностью”. Аднак ён адзначыў, што некаторыя моманты хацеў бы удакладніць: “Мою антисоветскую
деятельность следовало бы разделить на два периода:
первый — это когда я и многие другие образованные
люди, приветствующие свержение в России царизма,
неожиданно для нас вынуждены были одеть офицерские погоны, за что в первые дни революции подвергались оскорблениям и издевательствам со стороны
Советской власти. За это я лично имел большую злобу
на Советскую власть.
Второй период моей антисоветской деятельности
— это когда в 1939 году советские войска вступили в
Польшу, где я проживал, и я решил честно трудиться
по воспитанию молодых людей. Однако заниматься
педагогической деятельностью мне органы Советской
власти не разрешили, а 20 июня 1941 года даже был
арестован органами НКВД и семья репрессирована.
Арестован я был лишь потому, что в период гражданской войны выступил против советской республики.
Вот за это я ещё больше был озлоблен на Советскую
власть, и, когда наша территория была оккупирована немецкими войсками, я активно повёл борьбу
с Советской властью, и стал активным пособником
немецких властей”.
На судзе Сокал-Кутылоўскі не прыняў абвінавачванне ў тым, што ён быў інспектарам паліцыі. Ён
заявіў: “Мне хотелось бы также упомянуть об одной
неточности, имеющейся в обвинительном заключении. А именно то, что инспектором полиции я не был.
Я только был приглашён проводить с полицейскими
беседы по повышению их нравственности, так как
полицейские сильно обижали местных жителей,
пьянствовали, развратничали”. Мала верыцца, што
А.Сокал-Кутылоўскі — сапраўдны афіцэр-шляхціч,
які без ваганняў пайшоў бараніць Бацькаўшчыну ў
1920-ыя гг., будучы святаром, а пры Саветах — настаўнікам,— мог належыць да нейкага зброду...
Прысуд гучаў так: “Сокол-Кутыловского Антона Андреевича, на основании ст.63-1 УК БССР подвергнуть
лишению свободы в ИТЛ сроком на 25 лет и по ст.64
УК БССР на двадцать пять лет лишения свободы, с
поражением в правах на 5 лет без конфискации имущества за отсутствием такового…”
Ад расстрэла Сокала-Кутылоўскага выратавала
толькі тое, што следства зацягнулася. 26 траўня 1947г.
Прэзідыюм Вярхоўнага Савета СССР адмяніў смяротную кару. У 1956г., калі пачалася рэабілітацыя ахвяр
рэпрэсій, Сокалу-Кутылоўскаму быў зменшаны тэрмін
зняволення у сувязі з добрасумленнымі адносінамі да
працы і добрымі паводзінамі ў лагеры.
У 1957г., пасля 12 гадоў лагероў адзін з кіраўнікоў
Слуцкага збройнага чыну — Антон Сокал-Кутылоўскі
— вярнуўся на радзіму ў Беларусь, у г.Ганцавічы, да
сваёй стрыечнай сястры Веры Манкевіч. Жыццёвы
шлях Сокала-Кутылоўскага завяршыўся 7 сакавіка
1983г. у польскім Шчэціне.
Сёння кожны сам можа даць спакойную, непалі
тызаваную ацэнку гэтаму прызнанню. Ці ж не павінна
дзяржава папрасіць прабачэння ў гэтага чалавека,
сапраўднага патрыёта свайго краю?

Па матэрыялах брашуры
“Як судзілі Антона-Сокала Кутылоўскага”
Падрыхтаваў Павел Дайлід

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

КУЛЬТУРА
МАЛАДЫЯ ГАЛАСЫ

Я звычайны
абібок...

Мы працягваем змяшчаць на ста
ронках нашага выдання творы мала
дых літаратараў, на якія так багата
берасцейская зямля. Калі Вы жада
еце атрымаць аб’ектыўную адзнаку
сваёй творчасці або проста Вам няма
з кім падзяліцца сваімі літаратур
нымі дасягненнямі – звяртайцеся
да нас. Будзем радыя “прычыніцца”
да запальвання новых літаратурных
зорак. А пакуль, знаёмцеся:

ПавЕл Белавус

Так, гэта Я.
Проста выдатны чалавек, далікатны і спагадны.
Нарадзіўся 22 жніўня 1987 года ў горадзе Ліда,
праз год пасля Чарнобыльскай аварыі, але гэта ніяк
не адбілася на маёй псіхіцы. А-а-а-а-а-а!!!!!!

Гімн абібокам

Як і ўсе хлопцы майго двара гуляў у футбол, збіраў
бутэлькі, бегаў па скляпах, страляў з «пісціка», краў
жуйкі і семкі ў бабак, кідал камянямі ў барыгаў, дзёр
дзевак і пісаў вершы.
Ды і марыў, увогуле, як і ўсе стаць маньякам,
потым доярам, потым суценёрам, піратам, бамжом,
снягуркай, вадалазам і яшчэ шмат кім.
У школе вучыўся добра, таму, і дзякуючы маці,
атрымаў выдатныя веды і высакароднае выхаванне,
чым зараз значна і вылучаюся ў калектыве каманды
КВЗ «Арына Радыёнаўна».
У школьныя гады захварэў КВЗ, і на пачатку быў
тапёрам мясцовай каманды «Слабадской праект».
Далей здарылася няўдача - я не паступіў у БДУ,
таму патрапіў у БрДУ. Дзе і ў цяперашні час спасцігаю
геаграфічныя навукі. Ну, у сэнсе весела жыву і ні аб
чым не шкадую.
Гуляю ў КВЗ, шмат думаю аб сэнсе жыцця, аб маім
месцы ў гэтым бязмежным свеце спакус.
Не нюхаю клей.
Хтосьці лічыць мяне набрыддзю, хтосьці – бабнікам,
хтосьці смешным, хтосьці ўтойлівым і хітрым або

Дурням

Я наогул не пісьменнік,
Я звычайны абібок,
Як калісьці сам Капернік
Я лятаю між аблок.

Быць дурным ніхто не хоча,
А разумных зараз шмат.
Дзе знайсці нам столькі моцы,
Каб не ведаць болей крат.

Ложак мне замест Радзімы,
А падушка за дзяўчат,
Чым жыве цяпер краіна
Не цікава мне ніяк.

Сонца кожны дзень нам свеціць.
Над Зямлёй гарыць абшар,
Толькі люд бяжыць кудысьці.
Сонца ён не бачыць з хмар.

Больш вучыцца мне не трэба,
Што хацеў - усё зразумеў.
Цікавей глядзець у неба,
Слухаць сябра п’яны спеў.

Дзе Зямля - там наша слова,
Чутны там бусліны крык,
Прашчур там з крывёй і потам
Працаваў, як моцны бык.

Многа ем, і вельмі часта –
Для падтрымкі добрых форм.
Без турбот зубная паста
Дажывае тэрмін свой.

Бачыш неба - ноччу зоры,
Шчасця промні на раллі,
Лепш ніколі больш не бачыць
Там чырвонае крыві.

Не чапай мяне, матуля,
І не плач, што сын дурны.
Ой, чаму ж не біў татуля,
Калі быў яшчэ малым.

Аб нечым

Быкаву

Там далёка, сярод цемры
Жыў самотны чалавек.
Праўдзе быў заўсёды верны,
Зведаў многа за свой век.
Пазіраў ён цвёрдым вокам,
Як жыве яго народ,
Як ідуць марудным крокам
Людзі за калючы дрот.
Ведаў ён, што над Радзімай
Хтось задумаў крыж узняць,
Над народам, над краінай
Чужым словам пракрычаць.
Гэй, народ, Радзіме слава!
Гонару не траць свайго!
Зберажы святое слова
Толькі, мабыць, без яго.

Вочы. Вочы.
У вочы мочаць,
Б’юць гарматамі у твар.
Лепяць будучыню нашу.
Абрубаюць лёсы мар.
Грошы. Грошы.
З’елі вошы.
Травяць, як смярдзючы хлам.
Заганяюць пад апцасы
Прадаўшчыц элітных крам.
***
Я не люблю ні гарэлку, ні віскі,
Я паважаю зялёную гарбату.
Зноўку на вуліцах слізка,
Аўтамабілісты ідуць на страты:
Цалуюць фарамі дрэвы,
Душаць бабуляк, як сок,
У мяне не жалезныя нервы,
А ў жылах кроў, а не ток.

таленавітым, усе яны ў чымсьці маюць рацыю, а яшчэ
я спагадны і ўсмешлівы.
Ды не палю я і не нюхаю, колькі можна паўтараць!
Пішу розныя пацешныя штукі.
І яшчэ! Чытайце кніжкі, каб не было адрыжкі!
Хай Жыве Беларусь!

***
Верталёты лятаюць нізка,
А камусьці хочацца спаць.
Мая Радзіма - мая калыска.
І на цябе мне не напляваць.
***
- Дзядуля не хоча купляць лісапед.
Паскардзіўся сябру Андруша.
- У дзеда твайго быў цудоўны мапед,
давай яго разам задушым.
***
Я чакаю, што хутка прыйдзе вясна,
І дзяўчаты аголяць зноў ногі.
І як гэта бывае вясною здаўна У аленяў пачнуць расці рогі.
***
Калі вачамі бачыш вока,
а на зубах заўжды налёт,
то ганарысь - твая дзяўчына
не чыcьціць зубы і ЦЫКЛОП.
***
Выйду ў горад з кувалдай вялізнай
Не, людзей я не буду чапаць,
Буду крочыць я вуліцай слізкай
І цвікі ў асфальт забіваць.
***
Падарыце мне камбайн,
разам з ім цудоўны шлём.
Буду як дурны кабан
жаць дарогі з каранём.
Хай ляціць стары асфальт,
шыбы б’е і неба змрочыць.
Па зямлі святы камбайн
як Кінг-Конг бяжыць і мочыць.
***
Не ўпаду галавою аб лёд,
Бо трывала паставіў нагу
І не будзе смяяцца народ
Пачырванеламу твару майму.
Хутка сяду ў змрочны трамвай,
Што ляціць на здзічэлы Ўсход.

Не кажыце мне сёння Бывай,
Каб праз год не сказалі ЗаДрот.
***

Зноў прыйшла.
Зноў запытаеш?
Не! Прысела.
Пазіраеш.
“Усміхнешся зноў?”
Маўчыш.
У бок мой нават
не глядзіш.
Глянуў сціпла.
Ты пытаеш
-Што патрэбна,
што чакаеш?
-Што чакаю?
Велькі дар
для здзяйснення
тваіх мар.
-Што патрэбна мне?
Каханне,
пацалункі ў час
змяркання.
Прамаўчыш.
Пачырванееш.
Кажаш,
што не разумееш.
Падышоў.
Ты да дзвярэй.
Адчыніла
і...хутчэй.
Зноў адзін.
Не зразумела.
Зоркай у неба
паляцела.
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Мой родны кут... (Я.Колас)

ЭКАЛОГІЯ

Заходні Буг.

Праўдзівая гісторыя.

Рака Буг. Ліпень 2000г. Фота: Ю. Макарчук

Рака Заходні Буг з даўніх часоў
з’яўляецца культавым прыродным
аб’ектам. Яна заўсёды мела вялі
кае значэнне ў жыцці народаў,
што размясціліся па абодвух яе
баках, як у культурным, так і ў
сельскагаспадарчым, прамысловым,
сацыяльным і іншых накірунках.

На цяперашні час Заходні Буг - гэта памежная рака,
якая раздзяліла два народы, дзве падобныя культуры, што доўгі час жылі разам у адной краіне. А мяжа
Берасцейскага раёна і ўсёй Беларусі з Рэспублікай
Польшча цалкам праходзіць па рацэ, што робіць
немагчымым падыход да Заходняга Буга, паколькі
памежная зона на сённяшні дзень пільна ахоўваецца
беларускімі памежнікамі. Таму звычайны жыхар Беларусі не мае магчымасці палюбавацца прыродным
багаццем рачнога ландшафту, разнастайным жывёльным і раслінным светам, папляскацца ў водах рэчкі
ці палавіць рыбу на маляўнічым беразе. Гэта, можа,
і добра. Кавалак ракі, да якой абмежаваны падыход,
захаваў сваю выбітнасць, не падвергся антрапагеннаму ўздзеянню, забруджванням глебы і вады.
А ці так гэта на самой справе? Ці так усё цудоўна
ў экалогіі памежнага кавалку Заходняга Буга, што
належыць і ў той жа час не належыць тэрыторыі Рэспублікі Польшча і Рэспублікі Беларусь?
Заходні Буг пачынаецца на Украіне, далей цячэ ў
Беларусі і ў Польшчы. Даўжыня – 772 км, плошча вадазбору – 39,4 тыс. км2. Пачынаецца яна на заходніх
схілах Падольскага ўзвышша каля вёскі Верхабуж
Львоўскай вобласці Украіны, упадае ў Загжынскае вадасховішча на р. Нараў (Польшча). Асноўныя прытокі ў
Беларусі: Капаёўка, Мухавец, Лясная, Пульва. У межах
Беларусі даўжыня ракі—154 км, а плошча вадазбору
каля 10,4 тыс. км2. Пойма даволі нізкая, але шырокая,
часта зліваецца з прылеглай мясцовасцю. Шырыня
самой ракі 50-75 м, на асобных участках дасягае ажно
200-300 м. Замярзае Заходні Буг звычайна ў канцы
снежня, лёд трымаецца да 2-й паловы сакавіка, але ў

“Вадаканал”. Толькі за 2004-2005 гады туды было
выкінута каля 100 млн м3 сцёкавых вод.
Па комплекснай адзнацы якасці, 83,3% паверхневых вод басейна Заходняга Буга на кантралюемых
адрэзках рэк у 2006 годзе класіфікавалася як адносна
чыстыя, а 16,7%- як памяркоўна забруджаныя.
З мэтай паляпшэння экалагічнага стану забруджа
ных частак рэк, нараўне з укараненнем бязводных
і іншых прагрэсіўных тэхналогій, накіраваных на
змяншэнне або спыненне выкіду сцёкавых вод, вельмі
важнымі з’яўляюцца мерапрыемствы па паскарэнні
ачышчэння і давычышчэння сцёкавых вод, у першую
чаргу, ад злучэнняў азоту і фосфору, цяжкіх металаў,
нафтапрадуктаў, арганічных і павярхоўна-актыўных
рэчываў. У дачыненні да гэтых інгрэдыентаў мэтазгодна не толькі праводзіць аператыўныя вымярэнні
ў працэсе іх існавання і функцыянавання сістемы
лакальнага маніторынгу, але варта ўзмацніць жорсткасць патрабаванняў у дазволах на спецыяльнае водакарыстанне і нават павялічыць штрафы за парушэнне
прыродаахоўчага заканадаўства.
У параўнанні з папярэднім годам, якасны склад
вады па ўсёй плыні ракі Заходні Буг і яе басейна паляпшаецца. Гэта звязана з актыўнымі ахоўчымі мерапрыемствамі, што праводзяцца арганізацыямі экалагічнага
накірунку. Так, напрыклад, у новым выданні Кодэкса
РБ аб адміністрацыйных правапарушэннях, значна
павялічыліся штрафы за парушэнне прыродаахоўчага
заканадаўства.
Найбольш распаўсюджанымі правапарушэннямі
прыродаахоўчага заканадаўства ў Берасцейскай
вобласці з’яўляюцца выкіды бытавога смецця ў
непрызначаных месцах, асабліва ў лясных масівах,
стаянка і мойка машын паблізу вадаёмаў, выкіды
каналізацыйных сцёкавых вод у рэкі і азёры. Гэта мае
негатыўнае ўздзеянне на паверхневыя воды, а таксама
стан і якасць падземных вод. З мэтай змяншэння і папярэджання такога ўздзеяння на прыроду, былі значна
падвышаны штрафы. Так калі раней толькі за ўезд на
аўтамабіле ў прыбярэжную зону мінімальны штраф
складаў адну базавую велічыню, то цяпер мінімальнае
пакаранне павялічылася ажно ў 10 разоў.
Будучыня нашай краіны, нашай прыроды, умовы
далейшага жыцця чалавека залежаць толькі ад нас,
ад беларускага грамадства. І толькі калі кожны з
нас прыме за адну з галоўных сваіх каштоўнасцяў
рацыянальнасць і неабыякавасць у адносінах да навакольнага асяроддзя, то наступныя пакаленні яшчэ
змогуць падыхаць чыстым паветрам, пакаштаваць
ваду з крыніцы і ўбачыць велічнага зубра.

апошнія гады гэтыя паказчыкі вельмі няўстойлівыя.
Праз Мухавец, Дняпроўска-Бугскі канал і раку Цна
Заходні Буг злучаны з Прыпяццю, праз Нараў — з
ракой Чорная Ганча (прыток Нёмана). Суднаходства
развіта ў ніжнім цячэнні.
Заходні Буг мае даволі разгалінаваную рачную
сетку. З даўніх часоў народы сяліліся каля водных
аб’ектаў. Толькі на тэрыторыі Беларусі на яго прытоках
размешчана 6 гарадоў: Камянец, Кобрын, Пружаны,
Жабінка, Маларыта і буйны прамысловы цэнтр паўднёва-заходняга рэгіёна — Берасце.
Каб ведаць і рэгуляваць экалагічную сітуацыю ў басейне ракі, стала праводзяцца назіранні ў 15 пунктах,
18 створах, у тым ліку на 11 памежных кропках рэк Заходняга Буга, Мухаўца, Нарава, Лясной і Копаюўкі.
Найвялікі ўплыў на гідралагічны рэжым водных
аб’ектаў басейна аказваюць сцёкавыя воды паліўнаэнергетычнай, станкабудаўнічай, лёгкай, харчовай і
Павел Белавус
іншых галін прамысловасці, жыллёва-камунальнай
гаспадаркі і сельскагаспадарчай
вытворчасці.
На працягу 2006 года ў вадзе на
створах ракі Заходні Буг адзначана
павышаная канцэнтрацыя азоту,
жалеза, цынка, медзі і сінтэтычных
моючых сродкаў.
Найболей характэрнымі рэчывамі,
якія забруджваюць воды басейна
Заходняга Буга, у 2006 г. сталі азот
амонійны, азот нітрытны, злучэнні цынка, нікеля і нафтапрадукты.
Паступленні рэчываў у раку адбываюцца ў выніку выкідаў сцёкавых вод
прамысловымі прадпрыемствамі і
прадпрыемствамі паліўна-энергетычнай, станкабудаўнічай, лёгкай,
Сцёкавыя воды. Фота: Ю. Макарчук
харчовай і сельскагаспадарчага
вытворчасці, жыллёва-камунальнай На фота: Сцёкавыя воды без усякай ачысткі зліваюцца ў раку Мухавец.
гаспадаркі, размешчанымі ў гарадах: Берасце, 11 чэрвеня 2002г. Падчас спробы замены каналізацыйнай
Кобрын, Жабінка, Берасце.
помпы на КПС-5 (каналізацыйна-помпавай станцыі) г. Берасця з трубы
Па падліках экалагічных цэнтраў, дыяметрам 500 мм сарвала заглушку. У выніку сцёкавыя воды затапілі
галоўнай крыніцай забруджвання За- працоўныя памяшканні. 4 мікрараёны, а таксама цэнтральная частка
ходняга Буга з’яўляецца Берасцейскі горада, парадку ста тысяч чалавек, засталіся без водазабеспячэння.

Людзьмі звацца! (Я.Купала)

ПРАВА
АБ’ЯВЫ
ЕГУ абвяшчае прыём студэнтаў на
праграмы завочнага навучання

Еўрапейскі гуманітарны універсітэт (Вільня, Літва)
абвяшчае пачатак прыёму студэнтаў на дзённае і
завочнае аддзяленне бакалаўрскіх праграм. ЕГУ дае
беларусам шырокія магчымасці атрымання базавай і
дадатковай вышэйшай адукацыі і дыплома еўрапейскага ўзроўню.
Сёлета прапанаваныя намі праграмы завочнага
навучання маюць шэраг новых пераваг:
• пашырэнне геаграфіі набору і інтэрнацыяналізацыя студэнцкага корпусу шляхам прыцягнення
студэнтаў з Расеі, Украіны, Польшчы і краін Балцкага
рэгіёна;
• пашырэнне шэрагу прапанаваных дысцыплін;
• навучанне па індывідуальным плане ў залежнасці
ад загружанасці і ўзроўню падрыхтоўкі.
ЕГУ працягвае еўрапейскую традыцыю класічнай
гуманітарнай адукацыі, фармуючы ў студэнтаў навыкі
крытычнага, крэатыўнага мыслення і адкрытасць да
інавацый. Студэнты і выпускнікі ЕГУ маюць шырокія
перспектывы самарэалізацыі ў акадэмічнай, прафесійнай і грамадскай сферах, а таксама магчымасць удзелу
ў міжнародных адукацыйных, творчых і навуковадаследчых праектах (канферэнцыях, летніх моўных
школах, семінарах і інш.). Ва універсітэце працуюць

вядучыя беларускія і замежныя выкладчыкі. Па заканчэнні бакалаўрскіх праграм выпускнікі універсітэта
маюць магчымасць працягнуць адукацыю ў магістратуры ЕГУ і іншых еўрапейскіх ВНУ.
Адукацыя ЕГУ дае унікальныя магчымасці атрымання цэлага шэрагу спецыяльнасцяў, запатрабаваных на
беларускім і еўрапейскім рынках працы, і прапануе
навучанне па наступных праграмах:
• Міжнароднае права
• Візуальны дызайн і медыя
• Візуальныя і культурныя даследаванні
• Масавыя камунікацыі і журналістыка
• Культурная спадчына і турызм
• Паліталогія і еўрапейскія даследаванні
• Тэорыі і практыкі сучаснага мастацтва
• Сацыяльная і палітычная філасофія
• Беларусістыка: гісторыя Беларусі і культурная
антрапалогія
Асаблівасцямі навучання ў ЕГУ з’яўляюцца: выкарыстанне ў навучальным працэсе найноўшых інфармацыйных тэхналогій; гнуткі графік навучання і магчымасць камбінаваць вучобу з працай; спалучэнне працы
ў групе і індывідуальнай працы з выкладчыкам.
Пры паступленні на завочныя праграмы ЕГУ:
• залічэнне адбываецца без уступных іспытаў, адпаведна – без стрэсу для абітурыентаў і іх бацькоў;
• заявы прымаюцца па электроннай пошце;

“Басовішча 2007”: калі, дзе і як?
Сёлетнi фэстываль “Басовiшча”
будзе ўжо 18-м па лiку. Ён пройдзе
20-21 лiпеня каля мястэчка Гарадок
на Беласточчыне.
Па сваёй структуры “Басовiшча” не будзе надта
адрознiвацца ад папярэднiх фэстаў. У першы дзень
наведнiкаў чакае вялiкая праграма з выступу леташнiх
пераможцаў i гасцей. Другi фэстывальны дзень распачне конкурсная частка, пасля якой выступяць зоркi
беларускай рок-сцэны.

Пра конкурс

Традыцыйна ў конкурсе на “Басовiшчы” бяруць
удзел 10 маладых гуртоў. Папярэдне ўдзельнiкi вызначаюцца ў Беларусi - на так званым “Адборышчы”.
Дарэчы, ужо стартаваў збор заявак ад удзельнiкаў.
Каардынаваць увесь працэс падрыхтоўкi да “Басовiшча” ў Беларусi будзе сябра рэдакцыi iнтэрнэт-парталу
“Тузiн Гiтоў” Аляксей Мiнчонак. З патрабаваннямi да
заявак i са спосабамi iх адпраўкi можна пазнаёмiцца
на адмыслова створанай старонцы - www.music.
fromby.net/bas.
Удзельнiкаў конкурсу на “Басовiшчы” будзе абiраць
экспертнае журы, у склад якога войдуць вядомыя
музычныя журналiсты, прадусары, а таксама асобы,
абазнаныя ў беларускай музыцы. Менавiта гэтыя лю
дзi сфармуюць спiс 20-цi гуртоў, якiя і возьмуць удзел
у “Адборышчы”. Яны ж будуць вызначаць пераможцаў
адборачнага канцэрту.
Адметнасць 2007 года: стаць сябрам журы зможа
любы ахвочы. Дзеля гэтага ён мусiць узяць удзел у
iнтэрнэт-галасаваннi на “Тузiне Гiтоў”.

Пра iнтэрнэт-адбор

Практыка iнтэрнэт-адбору аднаго ўдзельнiка конкурснай часткi “Басовiшча” з’явiлася два гады таму. У
2005-м наведнiкi “Тузiну Гiтоў” абралi да ўдзелу гурт
“Recha”, а ў 2006-м - гурт “Моцарт”.

Сёлета арганiзатары вырашылi крыху змянiць
правiлы iнтэрнэт-абдору. Па-першае, да ўдзелу ў
галасаваннi дапусцяць толькi гурты з кароткага спiсу
(20 камандаў), што вызначыла журы. Як i раней, гурт,
якi заняў 1-е месца, аўтаматычна едзе на конкурс без
удзелу ў “Адборышчы”. А вынiкi астатнiх 9-цi пераможцаў будуць даданыя, як голас асобнага сябры
журы, на адборачным канцэрце падчас вызначэння
ўдзельнiкаў конкурсу.

Што будзе на фэстывалi?

Праграма “Басовiшча” канчаткова будзе вызначаная
напрыканцы траўня. Ужо цяпер вядуцца перамовы з
вядомымi беларускiмi гуртамi, якiя пастаянна выступаюць на “Басовiшчы”. Гэта “Крама”, N.R.M., Neuro
Dubel i г.д. Арганiзатары плануюць запрасiць да удзелу
ў фэсце гурты з iншых краiнаў - Польшчы, Украiны, Лiтвы i Італii. Пакуль пад сумневам знаходзiцца правядзенне так званай “Вольнай сцэны” (гэта частка фэсту,
падчас якой выступаюць гурты, якiя не ўдзельнiчаюць
у конкурсе).

Даведка:

“Басовiшча”
(Basowiszcza) - фэстываль музыкi маладой
Беларусi. Праводзiцца
штогод з 1990г.
Арганiзатар: “Беларускае аб’яднанне
студэнтаў” у Польшчы.
Старшыня - Радаслаў
Дамброўскi.
Інфармацыйныя партнёры: музычны партал “Тузiн Гiтоў” (www.
music.fromby.net), праект Generation.by (www.
generation.by).

• улічваюцца пройдзеныя ў іншых ВНУ дысцыпліны і скарачаецца тэрмін навучання (да 2-3 гадоў);
• падаецца поўны пакет суправаджальных
паслуг: візавая падтрымка, дапамога ў падборы недарагога жылля на час сесіі і інш.;
• найлепшым студэнтам выдаецца бясплатная
гадавая літоўская віза;
• вочныя сессія сесіі праводзяцца ў Вільні.
ЕГУ – гэта унікальная магчымасць атрымаць
еўрапейскую адукацыю, не выязджаючы з Беларусі,
на роднай - рускай і беларускай - мове. ЕГУ - гэтая
еўрапейская адукацыя па беларускіх коштах
Для даведкі:
Пасля закрыцця ў Менску ў 2004 году Еўрапейскі гуманітарны універсітэт аднавіў сваю дзейнасць у Літве і
з восені 2005 года распачаў рэалізацыю дзённых і завочных праграм бакалаўрскай і магістарскай падрыхтоўкі для студэнтаў з Беларусі. Гэта стала магчымым
дзякуючы палітычнай, арганізацыйнай і фінансавай
падтрымцы Літоўскага ўрада, Еўрапейскага Саюза,
Рады міністраў Паўночных краін, урадаў, грамадскіх
арганізацый і фондаў ЗША і Еўропы. У пачатку 2006
года Урад Літоўскай Рэспублікі надаў ЕГУ статус літоўскага універсітэта з правам выдаваць дыпломы,
якія прызнаюцца ў Еўрапейскім Саюзе.
Поўную інфармацыю аб адукацыйных праграмах
ЕГУ можна атрымаць на сайце www.ehu.lt.

У сёлетняга “Басовішча”
з’явіўся лагатып!

“Беларускае аб’яднанне студэнтаў” (БАС) зацвердзіла новы лагатып фэстывалю “Басовішча”. З усіх
дасланых на конкурс варыянтаў быў абраны той, які
зрабіў вядомы паэт і дызайнер Міхал Анемпадыстаў.
Як распавёў старшыня “БАС” Радаслаў Дамброўскі,
на конкурс было даслана 10 варыянтаў лагатыпа:
- Але няшмат з іх адпавядалі атмасферы “Басовішча” і той варыянт, які даслаў сп.Анемпадыстаў падаўся
нам самым лепшым, - кажа Дамброўскі.
Міхал Анемпадыстаў распавёў пра ідэю, якая
натхніла яго менавіта да таго варыянта, які быў зацверджаны:
- На лагатыпе намаляваныя дрэвы. Гэта таму, што
“Басовішча” – лясны фэст. Мне хацелася ў графіцы
перадаць працэс росту гэтых дрэваў, бо разам з “Басовішчам” растуць і яны. Два дрэва - гэта не выпадкова, два дрэвы – сымбаль таго, што беларуская нацыя
знаходзіцца па два бакі мяжы: хтосьці жыве ў Беларусі,
а хтосьці, нарадзіўшыся ў Польшчы, разумее, што ён
этнічны беларус.
Лагатып “Басовішча”
змяняецца кожны год.
“БАС” тлумачыць гэта тым,
што яшчэ ніводнага разу не
з’яўлялася такога варыянту,
гледзячы на які кожны сказаў бы, што ён назаўсёды.
- Варыянт Анемпадыстава прымусіў нас змяніць
звыклае стаўленне. Прынамсі, калі на наступныя
фэстывалі мы не захаваем
менавіта гэты лагатып, то
100% пакінем графічнае
напісанне назвы “Басовішча”, якое прапанаваў Міхал,
- сказаў Радаслаў Дамброўскі.
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Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)

АДПАЧЫНАК
ДАРЭЧЫ
Паседжанне суду па ўстанаўленні бацькоўства.
Судовы прыстаў:
- З прычыны таго, што меркаваны бацька дзіцяці
ад удзелу ў экспертызе адмовіўся, пробы генетычнага
матэрыялу былі ўзятыя ў яго бацькоў, то бок бабулі
і дзядулі дзіцяці. Праведзеная экспертыза паказала,
што меркаваная бабуля (узор J3MS314) насамрэч
з’яўляецца бабуляй дзіцяці, а меркаваны дзядуля (узор
J4MS314) дзядуляй дзіцяці не з’яўляецца.
Паўза. Істэрычны жаночы голас у зале:
- *ля!.. Благая задума была.. Жорык!.. Жорык!..
Толькі без рук!.. Я табе ўсё растлумачу!..
***
Нябачных вышынь дасягнуў узровень сэрвісу на
ўкраінскай чыгунцы! З першага чэрвеня адміністрацыя
чыгункі дазволіла карыстацца туалетамі на прыпынках. На ўсёй тэрыторыі Расеі...
***
- А, па-мойму, сябры, Яўген у нашай камандзе гэта такая ж непатрэбная рэч, як і замежны пашпарт
нашага прэзідэнта...
***
9-га траўня Нямеччына святкавала Дзень Удзелу.
***
- Ды вы Паўлік шалун!
- Ну, не без гэтага.
- Вядома, які ж вы без гэтага шалун...
***
Па начах многія аўтамабілі думаюць, што гаспадар
згубіўся, і гучна выюць ад страху...
***
У цягніку. Купэ. Едзе сямейка - татка, матуля, сынок.
На верхняй паліцы мірна дрэмле грузін. Татка:
- Сынок выйдзі, я тваю маці сфатаграфую.
Сынок выйшаў. Тата задраў маці ногі. Раз-раз,
прэзерватыў завязаў і на верхную паліцу. Едуць далей, сумна. Татка:
- Сынок выйдзі, я яшчэ раз маці сфатаграфую.
Сынок выйшаў. Тата зноў задраў маці ногі. Разраз, прэзерватыў завязаў і на верхную паліцу. Голас
з верхняй паліцы:
- Слухай, дарагой, яшчэ раз будзеш кідаць на маю
паліцу выкарыстаную стужку, я табе ўсю сям’ю перафатаграфірую!
***
Ёсць дзве рэчы, якія ты не жадаеш пачуць аб сваёй
дзяўчыне:
1. Я б яе трахнуў.
2. Я б яе не трахнуў...
***
Вядома, загадзя не віншуюць, але...
УСІХ жыхароў Эстоніі - З НОВЫМ 2008-м ГОДАМ!
***
Малады чалавек гаворыць сваёй маці:
- Ма, сёння да мяне ў госці прыйдуць тры
маладзіцы, і з адной з іх я збіраюся ажаніцца. А ты
пастарайся адгадаць, з якой менавіта.
Калі маладзіцы сышлі, ён пытае ў маці:
- Ну і як ты думаеш, з кім?
- Ясная справа – з той, што сядзела ў сярэдзіне.
- Нічога сабе! І як жа ты здагадалася?
- Ды так, інтуіцыя: яна ўжо зараз мяне раздражняе.

Ідзе воўк па лесе - бачыць на паляне заяц задаволены вельмі:
- Прывітанне! Чаго такі радасны?
- А там непадалёк ліса паміж дрэвамі завязла - я
скарыстаўся і дзве палкі ёй кінуў.
- Ок, таксама пайду паспрабую.
Вяртаецца і гаворыць:
- Дзве - што! Я чатыры ёй уставіў.
Ідзе мядзведзь:
- Прывітанне, хлопцы! Чаго такія радасныя?
- Там ліса ў кустах завязла - я ўставіў ёй дзве палкі,
а воўк чатыры.
Мядзведзь сыйшоў. Вяртаецца і гаворыць:
- Ну, там палак ужо не засталося і я ёй бярвенне
засунуў.
***
На працы жанчына распавядае, што палюбоўнік
падарыў ёй залаты ланцужок, а як растлумачыць яго
з’яўленне мужу - яна не ведае... Усе пачынаюць даваць
парады: скажы, што сяброўка дала панасіць, сама купіла, прэмію на працы далі, і г.д. Адзін мужык раіць:
- Скажы, што знайшла. Мая жонка, напрыклад,
нядаўна знайшла бранзалет залаты... А што гэта вы
ўсе смяецеся?
***
Муж вырашыў нечакана наведаць жонку ў каман
дзіроўцы. Прыехаў, адразу ўлезлі ў ложак, бурны сэкс,
бурны аргазм. З-за сцяны крыкі:
- Ну трахайцеся цішэй, калі ласка! Я ужо з-за вас
пяць начэй не магу заснуць!
***
Колькі жанчыну ні кармі - яна ўсё адно бікіні купіць.
***
Працаўнікі “Автоваза” учора выпусцілі з канвеера
43 будучых дарожна-транспартных здарэнні.
***
Памірае Папа Рымскі.
У варот Рая сустракае яго Пётр.
- Як клічуць цябе? - пытае Пётр.
- Я Папа Рымскі!
- Папа, папа, - шэпча сабе пад нос Пётр, - шкада,
але папы рымскага ў мяне ў спісе няма...
- Але я ж быў намеснікам Бога на Зямлі!!!
- У Бога ёсць намеснік на Зямлі?! - здзіўлена пытае
Пётр, - Дзіўна, я нічога аб гэтым не ведаю...
- Я кіраўнік Каталіцкай Царквы!!!
- Каталіцкая Царква? Ніколі не чуў аб такой... Пачакайце, я спытаю ў Шэфа.
- Шэф, - пытае Пётр у Бога, - там адзін дзівак сцвяр
джае, што ён ваш намеснік на Зямлі, яго клічуць Папа
Рымскі - вам гэта аб чымсьці гаворыць?
- Не, але пачакай, спытаем у Ісуса.
Бог і Пётр тлумачаць Ісусу сітуацыю.
- Пачакайце, - кажа Ісус, - я сам з ім пагавару.
Праз 10 хвілін Ісус, смяючыся да слёзаў, прыхо
дзіць назад.
- Памятаеце рыбалоўны гурток, які я арганізаваў
2000 гадоў таму? Ён ДАГЭТУЛЬ ІСНУЕ!
***
З жыцця. На планёрцы ў летнім лагеры. Прыводзяць
хлопчыка, які падглядваў за дзяўчынамі-важатымі ў
душы. З мэтай, тыпу, адчытаць яго... Ну, дырэктар
лагера і задае пытанне:
- Спадабалася?
Хлопчык у разгубленасці, праз паўзу выдае:
- Не.
- НЕ?!!!!

ІНФАРМАЦЫЙНААНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 27.05.2007 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша,
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

Прадае грузін на рынку сала, падышоў мужык,
адрэзаў і пакаштаваў:
- М-м-м, якое смачнае, чым свінню карміў?
- Хлэбом карміў - з гонарам гаворыць грузін.
Мужык дастае пасведчанне міліцыянта:
- Хлебам карміць нельга, штраф.
Аддаў грузін штраф, вельмі злы на ўсіх. Падыхо
дзіць іншы мужык. Адразае сала. Спрабуе:
- М-м-м, якое смачнае сала. Чым свінню карміў?
Грузін са злосцю:
- Дэрмом карміў!!!
Мужык дастае пасведчанне санэпідстанцыі:
- Дзярмом карміць свінняў нельга, плаціце
штраф.
Аддаў грузін грошы, яшчэ злей стаў. Падыходзіць
трэці мужык, спрабуе сала:
- М-м-м, якое смачнае сала. Чым свінню карміў?
- Чым карміў, чым карміў!!! Нічым не карміў!!!
Дэньгі даваў, а ён сам есці хадыл!
***
Па дасягнутай дамове Расея будзе прадаваць Украіне газ па $230, а Украіна будзе купляць яго ў Расеі
за $95. Калі аб гэтым празналі ў Ізраілі - Шарона
хапіў удар.
***
- Доктар, а тапкі ў лякарню браць?
- А якога яны ў вас колеру?
***
Па-мойму дарыць маладзіцам на дзень народзінаў
мяккую цацку - гэта моветон! На дзень народзінаў
маладзіцам трэба дарыць цвёрдую цацку!
***
Гарадскія навіны:
У гарадскім заапарку знік слон (ужо пяты за гэты
год). Міліцыя прадпрымае ўсе меры для пошуку жывёліны, аднак выкрадальнікі зноў не пакінулі ніводнага
доказу або зачэпкі.
Пасля невялікага перапынку зноў адчыніла дзверы
крама мясной прадукцыі “Слонік”.
***
Дама (плачучы):
- Ды дурніца я, дурніца! Я яму падчас вячэры
гавару:
“Як жа ты свініну ясі, ты ж абрэзаны!“, - і тут яго
жонка я-а-а-аак... (рыданні).
***
У палітыцы галоўнае – заўсёды трымацца на плаву,
таму добрыя людзі там не затрымліваюцца.
***
Муж ноччу да жонкі ціснецца. А яна - ніяк. Маўляў,
стамілася, праца, посуд, бялізна і г.д. Ён:
- Слухай, а давай тады па-бразільскі?
Яна, зацікаўлена:
- Ну, давай...
Муж, як звычайна, прыстасаваўся, як звычайна
туды-сюды, потым, як звычайна, адкінуўся і захрыпеў.
Спіць, карацей. Яна:
- Любы, а пры чым тут Бразілія?
Ён, скрозь сон:
- А, прабач... (шэптам) Ча-ча-ча...
***
У гонар юбілея акадэміка Паўлава ўрачы клінікі
Сербскага ўсклалі сабаку да помніка знакамітага
вучонага.
***
Жыццё атрымалася, калі каньяк, які ты пьеш,
старэй за жанчын, з якімі ты спіш.

Галоўны рэдактар: Дзмітрый ШЫМАНСКІ
Рэдакцыйная калегія: П. Белавус, П. Дайлід, А. Дземідзюк, С. Лазенка,
В. Мамута, А. Мялешка.
• Кантактныя тэлефоны: (029) 660-57-41, (029) 791-25-61.
• 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
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