№5(44) • Кастрычнік 2007

Віншуем усіх сённяшніх і
будучых педагогаў з
Днём Настаўніка!
Творчых поспехаў,
натхнення і ўдзячных
вучняў.

Еўрапейскі марш
“За Свабоду!“
Аляксандр Мілінкевіч заклікае падтрымаць еўрапейскі выбар для Беларусі

Грамадзяне Беларусі!

14 кастрычніка галоўным праспектам сталіцы пройдзе Еўрапейскі Марш.
Гэта будзе Марш дзеля будучай свабоднай і еўрапейскай Беларусі. Гэта
будзе пачатак нашага шляху ў свабодную і аб’яднаную Еўропу.
Звяртаюся да ўсіх: прыйдзіце на праспект і прадэманструйце сваю
волю да Свабоды, свой свабодны еўрапейскі выбар.
Прашу жыхароў гарадоў і вёсак ахвяраваць гэты дзень Беларусі — вашай краіне, якую вы так любіце. Прыедзьце на Пакроў у сталіцу. Адчуйма
разам дух і моц Свабоды.
Хлопцы і Дзяўчаты! На цябе, наша моладзь, надзея! Слухайце сваё
сумленне, рабіце дабро і нічога не бойцеся.
Маніфестацыі — самы эфектыўны спосаб барацьбы за свабоду.
Седзячы ў хаце — нічога не даб’емся. Трэба выходзіць! Столькі, колькі
спатрэбіцца, каб вызваліць саміх сябе і наш народ. Няма іншай рады.
Свабоды трэба дамагчыся, яе трэба заслужыць. Так рабілі іншыя народы Еўропы.
Звяртаюся да палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый, да кожнага: няхай побач са сцягамі Еўрасаюза ў гэты дзень лунаюць нашы светлыя
нацыянальныя сцягі, няхай на дэманстрацыі гучыць нацыянальная мова.
Няхай на плакатах і лозунгах будуць адлюстраваныя нашы думкі. Няхай
наша рашучасць і дух свабоды стануць нашай самай магутнай зброяй!
Звяртаюся да тых, хто падтрымлівае цяперашні палітычны і эканамічны
курс: прыйдзіце на галоўны праспект. Мы – адна нацыя. У нас роўныя правы
і супольная будучыня. Мы – еўрапейцы! Мы – гаспадары дзяржавы, мы
– крыніца ўлады. Не будзе багатай і шчаслівай тая краіна, дзе грамадзянаў
трымаюць за рабсілу. Падтрымайце еўрапейскі выбар для Беларусі!
Кожны год увесну грамадзяне выходзяць на вуліцу ў Дзень Волі 25
Сакавіка. Няхай ад гэтага году Пакроў, 14 кастрычніка, стане Днём еўрапейскага выбару беларусаў. Ад свабоды выйграюць усе. Нават тыя, хто
цяпер яе баіцца.
Вяртанне ў свабодную і заможную Еўропу — гарантыя захавання нашай
незалежнасці і культуры, развіцця эканомікі, росту дабрабыту.
Будзем разам 14 кастрычніка! Разам – да еўрапейскай будучыні Беларусі, будучыні нашых дзяцей і ўнукаў.

Аляксандр Мілінкевіч

Фота: ByMedia.net

Еўрапейскі Марш “За свабоду!” пройдзе ў Менску
14 кастрычніка 2007 года.
Ідэя правядзення Марша нарадзілася як рэакцыя
на зварот Еўразвяза да ўрада і народа Беларусі “Што
Еўрапейскі Звяз можа даць Беларусі”. У нашай краіне
гэты дакумент вядомы як “12 прапаноў Еўразвяза”.
Мэтай Еўрапейскага Марша з’яўляецца дэманстрацыя еўрапейскага выбару беларускага народа.
Ініцыятыва грамадзянскай супольнасці па правядзенні Еўрапейскага Марша атрымала шырокую
падтрымку вядучых палітычных партый, няўрадавых
і моладзевых арганізацый, дзеячаў культуры.
Пакуль урад Беларусі не адказвае па сутнасці на
прапановы ЕЗ. Хоць вынікі сацыялагічных апытанняў
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15 сутак арышту
За прэзентацыю кнігі

сведчаць пра тое, што большасць беларусаў пазітыўна
ставіцца да наладжвання стасункаў з Еўропай.
Увесну апазіцыя прапанавала ўладам пачаць дыялог
для спынення супрацьстаяння ў грамадстве, дасягнення кансэнсусу наконт далейшага развіцця краіны. Улады адказалі маўчаннем. Цяпер, у якасці практычнага
кроку да дыялогу, уладам прапанавана падтрымаць
Еўрапейскі Марш і прыняць у ім ўдзел. Аргкамітэт
Еўрапейскага Марша сфармаваў спецыяльную групу
для перамоваў з уладамі. У яе ўвайшлі аўтарытэтныя
палітычныя і грамадскія дзеячы.
Менавіта дзейсны дыялог улады і апазіцыі павінен папярэднічаць дыялогу Беларусі з Еўразвязам,
пра які апошнім часам гавораць беларускія ўлады.
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Як “Дзедзіч“ правёў лета
Творчая справаздача :)

ДЗіцячы лагер
Ці лагерныя дзеці

Прадстаўнікі беларускага ўрада заявілі пра важнасць
паляпшэння стасункаў з Еўразвязам, гатоўнасць да
партнёрства. Аднак, пры гэтым у Беларусі працягваюцца палітычныя рэпрэсіі супраць апазіцыі.
Сёння беларусам, як ніколі патрэбная салідарнасць
еўрапейцаў. Беларускія моладзевыя аб’яднанні звярнуліся да маладых еўрапейцаў з заклікам правесці 14
кастрычніка ў сваіх краінах акцыі Салідарнасці з Беларуссю. Лідэры партый накіравалі запрашэнні ўзяць
удзел у Маршы сваім партнёрам у Еўропе, сярод якіх
вядомыя палітыкі, дэпутаты Еўрапарламента.
Еўрапейскі Марш “За свабоду” – шлях да дыялогу
і грамадзянскай згоды ў Беларусі. Гэта шанец для дэмакратычнага абнаўлення і эканамічнага росквіту.
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За Беларусь без бальшавізму
100 гадоў Міхалу Вітушцы

Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

ПАЛІТЫКА

Адным радком
Гісторык трапіў у гісторыю

Малады педагог аказаўся занадта нервовым.

Пачыналася ўсё звычайна... Педагог, які скончыў
платнае завочнае аддзяленне гістфака БрДУ, адправіўся ў аддзел адукацыі — уладкоўвацца на працу.
Начальнік аддзела адукацыі Ленінскага раёна Берасця Алена Берковіч паведаміла:
- Выпускнік прыходзіў на прыём не адзін раз. Прапаноўвалі яму заняць месца педагога–арганізатара,
але ён вельмі жадаў выкладаць гісторыю. Якраз настаўніца адной са школ сышла ў дэкрэтны адпачынак.
Прапанавалі яму гэтае месца.
Аднак настаўнік не прапрацаваў і чатырох дзён, як
яго настойліва папрасілі звольніцца па ўласным жаданні з–за канфлікту ў 7 «В». Малады педагог не стрымаўся на ўроку: брыдкасловіў, траіх дзяцей выставіў за
дзверы, а падлетка, які папытаўся ў туалет, прымусіў
пісаць на дошцы вельмі двухсэнсоўнае слова...
— Настаўнік прызнаў сваю віну. Так, ён не дапрацаваў, але не варта з інцыдэнта рабіць сенсацыю. Не
ён адзін — шматлікія выпускнікі ВНУ псіхалагічна не
гатовыя адразу прыступіць да працы з дзецьмі, — такі
каментар Алены Берковіч.
У БрДУ інцыдэнт успрынялі як вынік памылкі
органаў адукацыі. Дэкан гістфака Наталля Галімава
памятае гэтага студэнта:
- Вучыўся слаба, былі ў яго запазычанасці. Як яго ўзялі
ў школу, ды яшчэ ў 7-ы клас? Мы гэтага выпускніка не
накіроўвалі і месца гэта нам ніхто не прапаноўваў. Школа
прэстыжная, і мы маглі размеркаваць туды выдатніка.

У Берасці будзе завод па
перапрацоўцы смецця

У Берасці створаны праект пабудовы завода па
выкарыстанні і перапрацоўцы бытавых адходаў.
Праект плануецца рэалізаваць з выкарыстаннем
сучасных заходнееўрапейскіх тэхналогій.
Гэтае пытанне мае выключна важнае экалагічнае і
энергетычнае значэнне. У Беларусі зараз прыкладаюцца вялікія намаганні па эканоміі паліўна-энергетычных рэсурсаў. Бытавыя адходы могуць паспяхова
выкарыстоўвацца для вырабу другаснай сыравіны,
вытворчасці электрычнай і цеплавой энергіі.
А.Лукашэнка, калі яго пазнаёмілі з праектам, адзначыў, што галоўнымі патрабаваннямі пры яго ажыццяўленні з’яўляюцца эканамічныя паказчыкі, кошт абсталявання, рэнтабельная праца прадпрыемства. Чаму
кіраўнік краіны ані слова не сказаў пра экалагічную
сітуацыю ў Берасці ў выпадку пабудовы завода і пра
яго ўплыў на здароўе берасцейцаў, пакажа час.

На “Інка-Фуд” – масавыя
скарачэнні

Больш за 200 працоўных змушаны звольніць
найбуйнейшы ў Беларусі вытворца мясных прадуктаў ІП ТАА «Інка-Фуд» па прычыне скарачэння
вытворчасці.
Замест запланаваных 4 000 тон мясных дэлікатэсаў
у жніўні тут вырабілі ўсяго толькі 1 500. Прадпрыемству бракуе свініны.
З’явіліся праблемы і са збытам прадукцыі ў Расеі і
Украіне. Яе канкурэнтаздольнасць звалілася, бо пасля
абмежаванняў на ўвоз імпартнага мяса прадпрыемства
перайшло на беларускую сыравіну. Закупачныя кошты
на яго нашмат вышэй, чым, напрыклад, ва Украіне.

Dzedzich week-news

За прэзентацыю
кнігі – 15 сутак

Вядомы беларускі палітык Павал Севярынец
асуджаны 22 жніўня ў судзе Маскоўскага раёна
Берасця суддзёй Вольгай Смірновай да 15 сутак
адміністрацыйнага арышту за арганізацыю несанкцыянаванага схода.

Нагадаем, што 19 жніўня ў Берасцейскім офісе Партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі Паўла Севярынца
“Лісты з лесу”, складзенай з ягоных лістоў у газету
“Наша Ніва” падчас адбывання 2-хгадовага пакарання (так званай “хіміі”) у вёсцы Малое Сітна Віцебскай
вобласці. Прэзентацыя праходзіла падчас адкрытага
паседжання Рады Берасцейскай гарадской арганізацыі
Партыі БНФ. На ёй прысутнічала каля 30 чалавек.
Падчас сходу ў памяшканне ўварваліся міліцыянты
на чале з намеснікам начальніка Маскоўскага РАУС
Берасця Аляксеем Сцяпанавым. Па словах прысутных, міліцыянты паводзілі сябе вельмі рэзка: лаяліся,
называлі прысутных бандытамі, загадвалі закласці
рукі за галаву.
Усе ўдзельнікі сходу былі затрыманыя і дастаўленыя ў аддзел міліцыі. На 14 чалавек міліцыянты
склалі пратакол адміністрацыйнага правапарушэння
за ўдзел у несанкцыянаваным сходзе, астатніх проста
папярэдзілі аб недапушчальнасці ўдзелу ў падобных
мерапрыемствах.
Павал Севярынец быў выкліканы позвай у аддзел
міліцыі на наступны дзень. 20 жніўня, адразу па
прыходу Павал быў затрыманы і пазней дастаўлены
ў суд Маскоўскага раёна Берасця. Аднак судовае паседжанне не пачалося - было ўжо 18 гадзін вечара. На
наступны дзень суддзя Смірнова таксама не вынесла
рашэнне - запатрабавала дадатковых сведак з боку
міліцыянтаў. На судзе быў прадэманстраваны відэазапіс, на якім бачна і чутно, як нахабна і груба паводзяць
сябе міліцыянты. Прысуд Паўлу Севярынцу, які ўвесь
час знаходзіўся ў ізалятары часовага ўтрымання, быў
вынесены толькі 22 жніўня.
Вялікая зала суда была запоўненая людзьмі цалкам:
на суд прыйшло больш за 40 берасцейцаў: актывісты
дэмакратычных партый і грамадскіх арганізацый,
простыя грамадзяне. Агучанае рашэнне было сустрэтае гулам незадавальнення прысутных. У залі чуліся
воклічы: “Ганьба”.

Міліцыянты не дазволілі перадаць Паўлу прадукты, цёплыя рэчы, прадметы гігіены. Пасля таго, як
арыштаванага павезлі ў ізалятар часовага ўтрымання, ля будынка суда прайшоў імправізаваны пікет:
некалькі хвілін людзі стаялі ля ўваходных дзвярэй
з аркушамі паперы, на якіх было напісана “Свабоду
Паўлу Севярынцу”.
Пазней астатнія ўдзельнікі сходу былі пакараныя
штрафамі (Br 62 тыс.) ці атрымалі папярэджанне.
Яшчэ адзін удзельнік сходу, Андрэй Шарэнда, быў
прыгавораны 26 верасня суддзёй Вольгай Смірновай
да арышту на 15 сутак.
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А. Мілінкевіч перадаў
сваю прэмію П. Севярынцу
Праскае Таварыства міжнароднага супрацоўніцтва
ўганаравала лідэра дэмакратычных сіл Беларусі
Аляксандра Мілінкевіча прэміяй “За Грамадзянскія заслугі” імя Гано Эленбоген.

Прэмія прысуджаецца выбітным асобам, дзеянні
якіх ўвасабляюць дух міжнароднага супрацоўніцтва і
актыўную грамадзянскую пазіцыю.
Аляксандр Мілінкевіч вырашыў перадаць прысу
джаную яму прэмію Паўлу Севярынцу.
- Я лічу за вялікі гонар перадаць гэтую ўзнагароду
Паўлу Севярынцу, выбітнаму маладому палітыку,
лідэру Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі,
заснавальніку Маладога Фронта, - адзначыў Алякандр
Мілінкевіч. – Павал з’яўляецца бліскучым лідэрам беларускай дэмакратычнай моладзі. Ягоная адданасць
дэмакратычным каштоўнасцям надае яму вялікі
аўтарытэт у вачах як маладога пакалення, так і ўсёй

беларускай дэмакратычнай супольнасці. Перакананы,
што дзейнасць Паўла будзе служыць узорам грама
дзянскай пазіцыі як у Беларусі, так і за яе межамі.
Прэмія “За Грамадзянскія заслугі” імя Гано Эленбоген была заснаваная Пражскім таварыствам міжнароднага супрацоўніцтва ў 2000 годзе. Ганаровы старшыня
- былы прэзідэнт Паўднёвай Афрыкі, нобелеўскі лаурэат Фрэдэрык Дэ Клерк.
Прэмія атрымала назву ў гонар маці Прэзідэнта
Таварыства, прафесара Марка Эленбогена. Гано
Эленбоген вырасла ў пасляваеннай Нямеччыне і ўсёй
сваёй дзейнасцю спрыяла разбурэнню бар’ераў, якія
падзялілі людзей.
Сярод атрымальнікаў прэміі Дзяржсакратар ЗША
Мадлен Олбрайт, Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел, Генеральны сакратар НАТА Лорд Робертсан.
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Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Прэвентыўныя
затрыманні

ці звычайная помста?

26 верасня на працягу дня міліцыянты затрымалі
4-х актывістаў дэмакратычных сіл.

Паліна Панасюк
Фота зроблена падчас пікету супраць рэферэндуму,
які дазволіў А.Лукашэнку балатавацца прэзідэнтам
на трэці тэрмін. Берасце, плошча Леніна, 22
кастрычніка 2004г.

Андрэй Шарэнда
26 верасня суддзя суда Маскоўскага раёна Берасця
Вольга Смірнова пакарала актывіста Руху “За свабоду”
Андрэя Шарэнду арыштам тэрмінам на 15 сутак “за
ўдзел у несанкцыянаваным сходзе”, якім міліцыянты
палічылі прэзентацыю кнігі Паўла Севярынца “Лісты
з лесу”, што адбылася 19 жніўня.
Суддзя ўжо разглядала матэрыялы справы 31 жніўня і вярнула іх у міліцыю для выпраўлення выяўленых
недахопаў. Падаем храналогію падзей 26 верасня:
8-00 У кватэру, дзе жыве А.Шарэнда, уварваліся
міліцыянты і прымусова даставілі яго ў Маскоўскі
РАУС. Там на яго быў паўторна складзены пратакол
аб адміністрацыйным парушэнні па ч. 2 арт. 23.34 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях (удзел у
правядзенні несанкцыянаванага мерапрыемства).
12-00 Меўся пачацца суд над Андрэем Шарэндай.
Паколькі адвакат актывіста быў заняты ў іншым працэсе, суд перанесены на 15-00. Каб не марнаваць час,
міліцыянты ля будынка суда затрымліваюць актывіста Руху “За Свабоду” Рамана Кісляка, які прыйшоў
падтрымаць А. Шарэнду. Затрыманага даставілі ў
Маскоўскі РАУС і таксама паўторна склалі пратакол за
ўдзел у несанкцыянаваным сходзе 19 жніўня.
15-00 А. Шарэнда і Р. Кісляк дастаўлены ў суд. Перад пачаткам судовага паседжання сябры актывістаў
Віталь Сымонік і Паліна Панасюк перадаюць затрыманым прадукты і фатаграфуюць іх. Неўзабаве хлопца
і дзяўчыну затрымліваюць міліцыянты. Каментар
Паліны Панасюк: “У дадзены момант мае рукі — у кайданках. Хацела сфатаграфаваць затрыманых. Але тут
жа падбягае міліцыянт Сцяпанаў (намеснік начальніка
Маскоўскага РАУС - каментар dzedzich week-news),
пачынае крычаць: “Што вы тут фатаграфуеце!? Гэта
рэжымная зона! Ён махае рукамі, імкнецца выхапіць
з рук фотаапарат. Я не аддаю. Тады ён выклікае міліцыянтаў і загадвае: “Усё, у “бобік” яе!”

16-00 В. Сымоніка і П. Панасюк дастаўляюць у
Маскоўскі РАУС. Пазней на іх складаюць пратаколы
за непадпарадкаванне законным патрабаванням
супрацоўнікаў міліцыі і пакідаюць на ноч у ізалятары.
Да суда.
19-00 Суддзя В. Смірнова прызнала А. Шарэнду
вінаватым і пакарала арыштам на 15 сутак.
20-00 У працэсе над Р. Кісляком абвешчаны перапынак да раніцы наступнага дня. Актывіст адпушчаны
на свабоду.
27 жніўня Раман Кісляк атрымаў штраф Br 62 000.
Разгляд справаў В. Сымоніка і П. Панасюк перанесены
на пазнейшы тэрмін.
Жорсткія дзеянні міліцыянтаў Раман Кісляк расцэньвае як помсту актывістам за іх грамадзянскую
пазіцыю:
- Усе сённяшнія затрыманні і “суткі” Шарэнды
— помста за тое, што ўдзельнікі сустрэчы з Севярынцам актыўна абскарджваюць неправамерныя дзеянні
супрацоўнікаў праваахоўных органаў і парушэнне сваіх
грамадзянскіх правоў, — лічыць Р.Кісляк.
Праваабаронца Уладзімір Вялічкін прычыну сённяшніх затрыманняў бачыць у іншым:
- Улада імкнецца ізаляваць актывістаў ад грамадскай працы ў арганізацыі “Еўрапейскага маршу”
ды іншых восеньскіх акцыяў апазіцыі”, – лічыць
У.Вялічкін.
Паводле БелаПАН, пачынаючы з 30 жніўня суд
вынес рашэнні па васьмі адміністрацыйных справах
удзельнікаў сустрэчы з Паўлам Севярынцам. Двум
з іх вынесена папярэджанне, пяць аштрафаваны і
адзін асуджаны на 15 сутак. Усяго 19 жніўня ў офісе Берасцейскай абласной арганізацыі Партыі БНФ
падчас прэзентацыі кнігі П.Севярынца “Лісты з лесу”
супрацоўнікі міліцыі затрымалі 30 чалавек. Адміністрацыйныя пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным
мерапрыемстве былі складзеныя на 14 грамадзян.
4 кастрычніка ў Берасцейскім абласным судзе
адбыўся разгляд скаргаў удзельнікаў сустрэчы з
Севярынцам на незаконныя дзеянні міліцыянтаў
падчас затрымання. Вынік прадказальны – скаргі не
задаволілі.
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Адным радком
Табе столькі не сарваць!

Моладзь заляпіла налепкамі ўвесь горад.

Слупы, аўтобусныя
прыпынкі, шыбы крам і
зліўныя трубы - усе гэтыя
гарадскія аб’екты ў вялікай колькасці зіхацяць
налепкамі з лозунгамі
“Свабоду Севярынцу”,
“За свабоду”, “Прыйшоў
наш час - Еўрапейскі
марш”. Такой колькасці
налепак горад не бачыў
даўно.
Ініцыятыўная група
моладзі амаль кожную
ноч выходзіць на сваю
справу, а з раніцы горад
ужо залеплены каляровымі налепкамі, што
вельмі раздражняе міліцыянтаў і дворнікаў, якіх
загадваюць іх здзіраць. А
на іх месцах з’яўляюцца
новыя налепкі з надпісам “Табе столькі не сарваць,
колькі я змагу наклеіць”. Ды яшчэ і трафарэты з Пагоняй і лозунгам “Жыве Беларусь” прыгожа красуюцца
на сценах гарадскіх дамоў і аўтобусных прыпынках.
Добра было б адчуць, каб разам з налепкамі ў жыхароў горада з’явілася і разуменне іх сэнсу, бо для
большасці ў словах “Еўрапейскі марш” разам з непаразуменнем хаваецца абыякавасць. Але дзяржаўныя
газеты таямнічасць слоў “Еўрапейскі марш“ сваім
чытачам адкрываць не жадаюць.

У інтэрнатах БрДУ
заблакавалі інтэрнэт

Раней студэнты, якія мелі ўласныя кампутары,
маглі праз лакальную сетку карыстацца хоць і
марудным, але бясплатным інтэрнэтам. Цяпер
гэтая магчымасць знікла.
Пры спробе ўвайсці ў сусветнае павуцінне выскоквае інфармацыя, што калі вы жадаеце карыстацца інтэрнэтам, вам патрэбна падысці да свайго навуковага
кіраўніка ці куратара, напісаць заяву і, калі вас прызнаюць старанным і надзейным студэнтам, вы зможаце
атрымаць уласны пароль і код карыстання. Толькі ў
такім выглядзе і толькі ў навуковых мэтах у інтэрнатах
будзе дазволены інтэрнэт.

Гістарычны даведнік па
Берасцю

У продажы з’явіўся новы ўнікальны гістарычны
даведнік “Вуліцы Берасця распавядаюць…”.
У кнізе сабраныя разнастайныя матэрыялы пра го
рад з першага яго згадвання ў летапісных крыніцах
і да нашых дзён, якія звязаныя з гісторыяй берасцейскіх вуліц.
Кніга будзе цікавай як краязнаўцам, так студэнтам і
школьнікам, і ўсім, каму неабыякавая гісторыя роднага горада. Многія берасцейцы часам не ведаюць пра
лёс цікавых будынкаў, што захаваліся з былых часоў
і, можа, кожны дзень трапляюцца на вочы. Таму выданне напоўнена не толькі тэкстамі, але і шматлікімі
каляровымі ілюстрацыямі.
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Каб любіць Беларусь…

Летнія вакацыі

падарожжы… семінары… новыя краіны…

“Кола намётаў у хвайніку”
У Воўчыне адбыўся моладзевы летнік “Дзедзіча”
і Руху “За Свабоду”.

З 3 па 5 жніўня Рух “За Свабоду” разам з мола
дзевай арганізацыяй “Дзедзіч” правялі традыцыйны
моладзевы летнік каля мястэчка Воўчын, што ў Камянецкім раёне. У летніку прынялі ўдзел маладыя
актывісты дэмакратычнага руху і проста ініцыятыўныя
і вясёлыя людзі з Берасця, Баранавічаў, Камянца.
Адразу адначым, што гэтым разам ніякіх праблем з праваахоўнымі органамі ўдзельнікі летніка не
мелі: агучаны загадзя маршрут і месца правядзення
летніка былі змененыя арганізатарамі за 20 хвілін
да выезду.
Падчас летніка адбываліся спаборніцтвы па валейболе і дартсе, у якіх бяспрэчным пераможцам
стаў Зміцер Палойка, актывіст Руху “За Свабоду” з
Баранавічаў. Вечары па-над возерам былі насычаныя
забаўляльна-конкурснай праграмай з прыемнымі
падарункамі, дэбатамі на хвалюючыя тэмы як нашай
краіны, так і свету ў цэлым. Найбольш гарачыя дыскусіі і спрэчкі выклікала пытанне “Ці ўплывае вера
і рэлігія на сучаснае эканамічнае развіццё дзяржавы”, а начны канцэрт маладога барда Аляксандра
Дземянчука з Камянца зноў аб’яднаў усіх ў агульнае
кола сяброў.
Удзельнікі летніка наведалі мястэчка Воўчын, вядомае закінутымі руінамі касцёла 17 стагоддзя, а таксама
як месца пахавання апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Непадалёк ад
касцёла праводзяцца раскопкі, на якіх не так даўно
быў выяўлены падмурак гаспадарчых збудаванняў
палацава-паркавага комплекса 17 стагоддзя.
Галоўнай падзеяй летніка стала шоў-праграма “Сапраўдны Беларус”, падрыхтаваная сябрам “Дзедзіча”
Паўлам Белавусам.
Яна складалася з 8 рознапланавых конкурсаў на
спрытнасць, лідэрскія якасці, творчы талент, красамоўе, вакальныя здольнасці, веданне фальклёру. Пасля
кожнага з конкурсаў адзін з ўдзельнікаў “праекта”
пакідаў яго. У апошнім і галоўным конкурсе двум
фіналістам за 30 хвілін трэба было напісаць вершык
пра летнік, у якім яны разам удзельнічалі. У вершыку

трэба было ўжыць прапанаваныя гледачамі словы, якія
асацыююцца з летнікам: рамантыка, намёт, тушонка,
Лукашэнка, вожык і бард .
І вось што атрымалася:
Сашко Яўген:
Тут рамантыка паўсюль:
Лес, намёты, Віка вунь,
Шышкі, вожыкі, тушонка,
Тут ты знойдзеш сабе жонку.
Тут спявае бард Алесь Так, што замірае лес,
А таварыш Лукашэнка
Ўвесь нервуецца страшэнна.
Ведай, дзядзька, колькі б жыў Ты бы так не адпачыў.
Клімус Віктар:
Рамантыка жыцця, змагання,
Кола намётаў у хвайніку.
Сустрэнеш новае світанне,
Туліўшы да рукі руку.
Не гора – брыдкая тушонка
І Лукашэнка не замін,
У душы застанецца старонка,
Той незабыўны ўспамін
Пра вожыкаў у начы вар’яцкіх,
Пра нашу веру, імпэт і гарт…
Каб болей здольнасцяў мастацкіх Запеў бы, ды, на жаль, не бард.
У выніку народнага галасавання пераможцам стаў
сапраўдны беларус - Віктар Клімус. Галоўным падарункам пераможцу стала спецыяльна падрыхтаваны
адным з арганізатараў летніка, актывістам Руху “За
Свабоду” Дзянісам Турчаняком копія плана Берасця 17
стагоддзя, які выдадзены накладам усяго 100 экзэмпляраў і мае вялікую гістарычную каштоўнасць.
Летнік скончыўся, пакінуўшы шмат прыемных
уражанняў і цікавых фотаздымкаў у фотаапаратах, а
вялікае сяброўскае вогнішча яшчэ доўга будзе грэць
душы ўдзельнікаў прыемнымі ўспамінамі.

Павал Біланус

На фота: удзельнікі летніка “Воўчын-2007“

Хлусню І падман на выбарах
вучыліся выкрываць берасцейскія актывісты ў Любліне

З 28 ліпеня па 6 жніўня ў Мотычы
Лесным, што пад Люблінам, адбылася сустрэча паміж моладзевымі
актывістамі з Беларусі, Польшчы,
Чэхіі і Украіны.

Нашу краіну на сустрэчы прадстаўляла берасцейская арганізацыя “Дзедзіч”, якая і выступіла арганізатарам праграмы з беларускага боку. Падчас сустрэчы
адбыўся абмен досведам грамадскай працы паміж
актывістамі , былі зладжаны шматлікія вандроўкі і
экскурсіі па Польшчы, адбыліся практычныя і тэарэтычныя заняткі з польскімі экспертамі ў галіне правоў
чалавека, выбарчых тэхналогій, журналістыкі.
Актывісты даведаліся пра сучасную палітычную
сітуацыю на постсавецкай прасторы, пра тое, як на

гэтай тэрыторыі адбываюцца выбары, пра магчымыя
механізмы фальсіфікацый.
Адбыліся нацыянальныя вечары, на якіх была
прадстаўленая цікавая культурная праграма. Падчас
гэтых сустрэчаў актывісты з Беларусі расказвалі пра
сённяшнюю сітуацыю на Радзіме, быў паказаны фільм
польскага рэжысёра Мірэка Дэмбіньскага “Урок беларускай мовы”, прайшла таксама прэзентацыя культурнай спадчыны Беларусі. Кажа ўдзельнік праграмы,
сябра “Моладзі БНФ” Антон Каліноўскі:
“Не ўсе нашы сябры з іншых краін разумеюць,
што адбываецца сёння ў Беларусі. Для полькі, чэха,
ці ўкраінкі цяжка ўявіць, што ў еўрапейскай краіне,
у дваццаць першым стагоддзі могуць існаваць палітычныя вязні, цэнзура ў прэсе, безальтэрнатыўныя
выбары і цалкам беспартыйны парламент. Ім такое

падаецца немагчымым. Я б хацеў падзякаваць берасцейскаму “Дзедзічу” і фундацыі “Шчаслівае дзяцінства” за правядзенне і арганізацыю сустрэчы.”
Сустрэча была арганізавана польскай фундацыяй
“Шчаслівае дзяцінства”. Старшыня “Дзедзіча” Дзмітрый Шыманскі назваў станоўчымі вынікі візіта берасцейцаў у Люблін:
– Наш традыцыйны люблінскі партнёр - Еўрапейскі
Дом Сустрэч-Фундацыя “Новы стаў“. Менавіта дзякуючы яму мы навязалі супрацоўніцтва са “Шчаслівым
дзяцінствам“. І першы візіт паказаў, што гэта арганізацыя таксама можа стаць сур’ёзным партнёрам “Дзе
дзіча“ ў правядзенні навучальных праграм для нашай
моладзі. Зараз мы вядзем перамовы па арганізацыі
яшчэ некалькіх падобных візітаў. Важна, што прадстаўнікі “Новага Става“ і “Шчаслівага дзяцінства“ разумеюць праблемы і патрэбы беларускіх дэмакратычных
сіл і робяць такія навучальныя праграмы, якія маюць
карысць у сучасных палітычных умовах Беларусі.
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з “Дзедзічам”!

людзі… уражанні… веды… “Дзедзіч” на адпачынку.

“тры чарапахі” на азове

Францыя, Нямеччына, Польшча, Украіна – паўсюль
адбываліся інтэграцыйныя праекты, рок-фестываль
“Басовішча”, агульны летнік берасцейскіх актывістаў
каля мястэчка Воўчын Камянецкага раёна, і г.д.

Спявалі разам немцы, палякі і ўкраінцы

7 прадстаўнікоў “Дзедзіча” прынялі ўдзел у міжнародным медыялагеры, які адбыўся напрыканцы
жніўня на ўзбярэжжы Азоўскага мора.
Больш за тыдзень прадстаўнікі Беларусі, Польшчы,
Украіны і Нямеччыны знаходзіліся ва ўкраінскім
горадзе Бярдзянску. На курортны Бярдзянск выбар
паў невыпадкова: па-першае, менавіта ў ім размешчана прадстаўніцтва польска-украінскай арганізацыі
“Адраджэнне” (арганізатара праекта). А па-другое,
– гэта дало магчымасць ўдзельнікам медыякампа
наладзіць незабыўны адпачынак. І трэба сказаць, што
гэта атрымалася.
Усім вельмі спадабаўся шпацыр па заліве на цеплаходзе. Не абышлося і без наведвання музеяў, але
не такога сумнага, як звычайна, а наадварот. Сваімі
вачыма ўдзельнікі медыялагера змаглі ўбачыць творы
мастацтва, навучыцца якому фактычна немагчыма.
Гаворка ідзе пра мікраскапічныя выявы на зярнятках,
не вядома якім чынам падкаваных блох у ігольным
вушцы і іншыя мікрацуды.
На доўгі час у памяці ўдзельнікаў праекта застануцца маляўнічыя марскія закаты сонца, захапляючыя,
поўныя рамантыкі вечары пад месяцам на набярэжняй
са спевамі пад гітару на розных мовах. Дарэчы, самымі
папулярнымі былі “Тры чарапахі” NRM.
Не засталіся па-за ўвагай і аматары экстрымальных
відаў адпачынку. Магчымасць павісець дагары нагамі
на вышыні трыццаці метраў, здзейсніць сваю даўнюю
дзіцячую мару і палятаць на парашуце, прывязаным

Лета скончылася!

Разам з ім скончана яшчэ адна старонка ў альбоме
нашых адпачынкаў. Шматлікія сябры “Дзедзіча”
доўга будуць успамінаць незвычайныя вандроўкі,
сустрэчы і цікавыя знаёмствы, якія зваліліся на
іх маладыя галовы.

да кацера над морам, пакатацца па заліве на скутэры,
нахіляючыся амаль да самай вады падчас выканання
заліхвацкіх разваротаў на вар’яцкай хуткасці – усё гэта
далёка не поўны спіс таго, што прапанаваў Бярдзянск
аматарам паказытаць нервы.
Адпачынак на моры вельмі ўдала быў спалучаны з
самім медыякампам, фактычна пераўтварыўшы яго
ў свой працяг. Удзельнікі былі падзеленыя на чатыры групы, кожная з якіх па заканчэнні медыялагера
павінна была прадставіць вынікі сваёй працы, што
заключалася ў распрацоўцы праектаў (у тым ліку
і адукацыйных), здымках відэаролікаў і стварэнні
фотапрэзентацый.
Яшчэ ў самым пачатку медыякампа адбылася
ўрачыстая вячэра з прэзентацыяй краін, на якой Беларусь была прадстаўлена як адзін з лепшых куткоў
свету, патрапіць у які адразу пажадала большая частка
ўдзельнікаў.
Па заканчэнні медыялагера ўсімі групамі былі
прадстаўлены вынікі сваёй працы. Відэаролікі і фотапрэзентацыі былі прадэманстраваныя пад гучныя
апладысменты.
Зараз толькі ўспаміны, рэшткі загару і некалькі
соцень фотаздымкаў нагадваюць ўдзельнікам праекта
пра цёплыя дні, праведзеныя у Бярдзянску. Спадзяемся, што праз год моладзь зноў сустрэнецца на ўзбярэжжы Азова, і можа сярод яе ў гэты раз апынецца
хтосьці з тых, хто прачытаў сёння гэты артыкул :)

ABIBOCK

Адной з падзей лета стаў моладзевы праект “Our
World”, ці “Узаемаадносіны паміж мужчынамі і жанчынамі ў Еўропе”. У праекце ўдзельнічалі моладзевыя
арганізацыі з Беларусі, Польшчы, Украіны і Румыніі.
На працягу тыдня ў Еўрапейскім доме сустрэч пад
Люблінам знаёміліся, сустракаліся, цалаваліся і ўлюбляліся маладыя людзі. Калі хлопцаў вучылі асновам
самаабароны, дзяўчынкі займаліся з прафесіяналам
па мэйк-апу. А потым наадварот, калі хлопчыкі на кухні
спрабавалі нешта прыгатаваць, дзяўчынкі тым часам
гулялі ў футбол. Пасля ўжо моцны пол спрабаваў
размаляваць іх твары на свой густ.
Увечары – прэзентацыі краін і дыскатэкі, дзе ўсе
спрабавалі паказаць сваю радзіму як самую цікавую,
запамінальную і непаўторную. Зразумела, у шалёных
беларусаў гэта атрымалася найлепш.
А ў Оксфардскіх дэбатах, падчас гарачай дыскусіі,
абмяркоўваліся сучасныя праблемы і ўзаемаадносіны
паміж мужчынамі і жанчынамі: што такое метрасэксуалізм, гома- і гетэрасэксуалізм і адносіны да гэтых
з’яў у грамадстве Еўропы.
Здымаліся фільмы, рабіліся слайд-шоў, якія папоўнілі багатую відэабібліятэку вандровак, успамінаў
і ўражанняў “Дзедзіча” ды падмацавалі творчыя і аўтарска-рэжысёрскія навыкі ўдзельнікаў сустрэчы.
Праект скончыўся слязамі на вачах, абдымкамі і
абяцаннямі сустрэцца. Вандроўкі і сустрэчы з прыемнымі, дарагімі сябрамі толькі пачынаюцца!
І кожны новы сябра “Дзедзіча” можа да іх далучыцца!

Павал Біланус

Медыякамп ў Мюнстэры: зайцы ў горадзе!
Лета выдалася спякотным. Хтосьці ездзіў да
бабулі ў вёску, альбо на мора, альбо глядзеў
тэлівізар. Хтосьці, у большасці студэнты, дзесьці
працавалі, каб зарабіць сабе крыху грошыкаў.

Моладзь жа “Дзедзіча” ездзіла ў нямецкі горад
Мюнстэр (недалёка ад мяжы з Нідэрландамі) па
праграме адукацыі ў галіне медыяў – Медыякамп.
На жнівеньскі медыякамп з 10 па 19 жніўня паехалі
5 чалавек.
Выязджалі мы загадзя ў Варшаву. Там была перасадка на іншы цягнік. Але перад цягніком у нас было
шмат часу для шпацыру. Столькі захапленняў цяжка
перадаць звычайнымі словамі! Падчас ІІ Сусветнай
вайны Варшава была амаль што поўнасцю разбурана,
а зараз гэта – квітнеючы горад, дзе адноўленыя будынкі ХVІ – XІХст. - так званае “Старэ Място”.

Шмат пачуццяў узнікала падчас вандроўкі: і радасць
за палякаў, і сорам за нашыя беларускія ўлады, якія
будуюць толькі лядовыя палацы невядома для каго.
У Варшаве, мы сустрэліся з польскай групай, якая
ехала на той самы медыякамп. Павітаўшыся, мы разам
селі на цягнік. Дабраліся да Мюнстэра літаральна за
ноч, а гэта каля паўтары тысячы кіламетраў.
Усталявалася наша група ў Hostel недалёка ад возера. На медыякамп прыехала шмат груп: з Польшчы,
Украіны, Францыі, Гішпаніі, Грузіі, Азербайджана,
ну і, канешне, самі немцы. Працоўнай мовай была
ангельская. У першыя дні ў нас было шмат гульняў
на знаёмства, вандровак па горадзе. Горад прыгожы.
Там няма будынкаў кшталту нашых “хрушчовак”, дамы
ў Мюнстэры пабудаваныя ў розных архітэктурных
стылях, шмат з іх былі таксама адноўлены пасля ІІ
Сусветнай вайны.

Усе ўдзельнікі былі размеркаваныя па групах, у кожнай з якіх быў свой праект. Мая група рабіла матэрыял
пра моладзевы абмен. Мы прыдумвалі сюжэт, потым
здымалі відэаматэрыял, затым рабілі мантаж.
У час адпачынку ладзілі экскурсіі. Праходзячы праз
паркі, цікава і нечакана было назіраць за звычайнымі
зайцамі, якія проста бегалі па траве, як ў нас сабакі.
Пасля таго, як матэрыялы знялі і змантавалі, была
зладжана выніковая вечарына. Усе працы змешчаныя
на сайце www.ngo.pl.
Ну, а потым святкаванне. Без падрабязнасцяў :)
Апошні дзень перад ад’ездам быў вольны, і мы
правялі яго ў падарожжы па мясцовых крамах.
Сумна вяртацца, але, як кажуць, “у гасцях добра, а
дома яшчэ лепш!”

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

ГІСТОРЫЯ

Таямніцы
гісторыі

Раскрываюць студэнты гістфака БрДУ
ў Воўчыне

Трэці год запар па запрашэнні ААТ “Усход-Камянец”
з мэтай стварэння гістарычнага музея ў Воўчыне
працуе археалагічная экспедыцыя Берасцейскага
дзяржаўнага універсітэта. Выкладчыкі і студэнты
гістарычнага факультэта сваёй добрасумленнай
працай адкрываюць невядомыя старонкі воўчынскай гісторыі.
Тысячы знаходак, знойдзеныя за апошнія тры гады,
складуць значную частку фондаў будучага музея ў
Воўчыне і, безумоўна, прыцягнуць да сябе ўвагу турыстаў і навукоўцаў з розных краін свету.
Мінулагоднія экспедыцыі маюць у сваім актыве
прыкладна 180 м2 ускрытай плошчы. Падчас даследавання культурных пластоў былі знойдзеныя рэшткі
мураваных збудаванняў, якія адносяць да 18 – 19 ст.
Акрамя гэтага, было здабыта больш за 70 індывідуальных знаходак і тысячы фрагментаў керамікі, датаваныя тым жа часам. За гэты час былі абвергнуты
легенды пра Воўчынскія “французскія магілы” (меркавалася, што ўзвышшы з’яўляюцца месцамі масавага
пахавання напалеонаўскіх жаўнераў): на месцы адной
з іх былі знойдзены пахаванні часу I Сусветнай вайны,
на другой стаіць былы прыдарожны крыж, да якога
яшчэ ў 18 ст. ускладалі ахвяры.
На беразе ракі Пульва, на ўскрайку так званага
Старога Воўчына, былі выкрыты сляды славянскага
паселішча 8–10 стст. Тут жа былі зафіксаваны культурныя пласты, датаваныя 14 ст., што пацвярджае факт
існавання Воўчына значна раней ад таго часу, калі ён
згадваецца ў пісьмовых крыніцах (пач. 16 ст.).
З індывідуальных знаходак асаблівую цікавасць выклікаюць два шлюбныя пярсцёнкі з медзі ды бронзавая імянная пячатка са шляхецкім гербам “Налэнч”.
У гэтым сезоне даследаванні працягнуліся на тэрыторыі ля будынка будучага музея. Археалагічны

матэрыял паказаў, што на гэтым месцы ў розныя часы
пражывалі людзі. Вельмі добра фіксуюцца культурныя
пласты 16 – 17 стст. Канцэнтрацыя керамікі ў пластах
паказвае на высокую інтэнсіўнасць жыццядзейнасці
чалавека на гэтай тэрыторыі.
Акрамя керамічных вырабаў знойдзены жаночыя
ўпрыгожванні і рамесніцкія прылады працы. Зафіксаваны археалагічны комплекс, які ўтрымліваў два
вогнішчы з разваламі керамічных гаршкоў.
Першай знаходкай у гэтым сезоне стаў медальён з
выяваю Божай Маці з аднаго боку і надпісам “Пресвятая Богородица нагим одеяние больным исцеление”
– з другога боку. Усяго ў гэтым годзе было знойдзена
больш за 200 індывідуальных знаходак і тысячы фраг-

ментаў керамічнага посуду. Пад канец экспедыцыі
археолагаў чакаў сюрпрыз. На самым дне раскопу
была знойдзена ўнікальная для Беларусі знаходка
– бронзавая фібула пшэворскай культуры, датаваная
канцом 1 – пачаткам другога стагоддзя нашай эры.
Раскопкамі ў Воўчыне цікавяцца мясцовыя жыхары,
прыезжыя турысты, якіх вабіць сваёй прыгажосцю
Троіцкі касцёл і багатая гісторыя мястэчка. У час
працы экспедыцыі на раскоп завіталі берасцейскія
краязнаўцы – выкладчыкі Берасцейскага тэхнічнага
універсітэта Анатоль Гладышчук і Мікалай Чопчыц,
якія паставілі перад сабой мэту прайсці пехатою
ўздоўж ракі Пульвы (ад крыніцы ў Туміне да месца
ўпадзення ракі ў Буг, што каля Стаў). Краязнаўцы абяцалі ў бліжэйшы час апублікаваць нататкі са свайго
цікавага падарожжа.
Воўчын здаўна прыцягвае турыстаў: “Узвышаецца
тут прыгожы барочны касцёл у выглядзе ратонды з
купалам. Пробашч жыве ў Шчытніках, таму ў незаселенай плябаніі можа знайсці прытулак невялікая група
турыстаў па дамоўленасці з адміністрацыяй гміны,
цёплы пасілак можна атрымаць у піўной Асіцкага,
работніка гміны” – так апісваецца Воўчын у польскіх
пісьмовых крыніцах пачатку мінулага стагоддзя.
Унікальныя археалагічныя матэрыялы, здабытыя
экспедыцыяй БрДУ, даюць каштоўны багаж ведаў
для больш дасканалага вывучэння матэрыяльнай і
духоўнай культуры старажытнага беларускага мястэчка Воўчын.
А студэнты-гісторыкі будуць неаднойчы ўзгадваць
цяжкую і адначасова далікатную працу ў раскопе,
адпачынак з песняй пры вогнішчы, зацятыя паядынкі
на спартовай пляцоўцы з ясным усведамленнем таго,
што менавіта яны прычыніліся да вялікага адкрыцця
– адкрыцця гістарычных старонак, што вядуць да
невычарпальных нетраў нацыянальнай годнасці.

Г.К., А.Б.
На фота: Студэнты падчас працы. Рэшткі керамікі,
знойдзеныя падчас раскопак. Фота Г.К.

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Дзіцячы лагер

“Марсіянін” на
баранавіцкіх вуліцах

Напярэдадні Дня беларускага пісьменства я
размаўляў у крамах і кафэ горада выключна
па-беларуску. Вынік: на мяне глядзелі, як на
марсіяніна.

Ці лагерныя дзеці

Сёлета, па заканчэнні трэцяга курса наша група
праходзіла педагагічную практыку ў аздараўленчых летніх лагерах у якасці важатых. Мы
паспрабавалі апісаць жыццё тыповага дзіцячага
лагера ў Берасцейскай вобласці і зрабіць аналіз
4-ай аздараўленчай змены, якая праходзіла з 11
па 30 жніўня 2007 года ў лагеры “Х”.
Перш за ўсё хацелася б нагадаць, што месца, дзе
мне давялося працаваць важатай, імянуецца АЗДАРАЎЛЕНЧЫМ ЦЭНТРАМ.

Распарадак дня

07.30 Раняшняя гімнастыка. Некаторыя пасля “ўчараш
няга” так і не падымаюцца. Асабліва 1-ы атрад. Але па
пятніцах педперсанал падымае нават “памерлых” - гэта
дзень дзяжурства дырэктара лагера.
08.30 Сняданак. На стале – здаровая ежа – малочная (манная, рысавая, геркулесавая) каша. Як
прыносіцца, так і адносіцца ў некранутым выглядзе.
Пару разоў давалі тварожную запеканку, яна карыстаецца вялікім попытам. Аднойчы я з’ела 4 порцыі. Яны
проста такія маленькія, што першыя дні дзеці ўвогуле
хадзілі галодныя. Толькі і чакалі, калі прыедуць бацькі і
прывязуць каўбасы і печыва. З цягам часу многія дзеці
з’язджалі, і таму заставаліся вольныя порцыі – недаяданне паступова змянялася абжорствам.
10.00 – 12.00 У распарадку стаяць спартовыя мерапрыемствы. Звычайна ў гэты час хто дасыпае, хто
гуляе ў карты на жаданні. Гэта ў лепшым выпадку.
Астатнія ж бегаюць паліць ці даламваюць стары корпус. Але не ўсё так дрэнна – некалькі дзён хлопцы
хадзілі на футбол у суседні лагер, а дзяўчынкі гулялі
ў бадмінтон ці мяч.
13.00 Абед. Як яны візжалі ад радасці калі я клікала
іх на абед! Але ад першага большасць адмаўлялася, ды
і другое з’ядалі не ўсе. А калі былі вараныя яйкі, працаўнікі сталовай звычайна вярталіся дамоў з вялізнымі
торбамі. На працягу ўсёй змены паміж выхавацелямі і
паварамі ішла “прадуктовая вайна”.
14.00 – 16.00 Ціхі час. Спяць ў гэты час старэйшыя
дзеці і выхавацелі – падрыхтоўка да бясоннай ночы.
У малодшых зараз наадварот – самы актыўны час.
Часта хочацца іх пазабіваць.
16.00 Поўднік. Нічога цікавага. Акрамя таго, што у
меню пісалі “кекс”, а давалі булкі.
17.00 Мерапрыемствы ў актавай залі кшталту
Містэр і Міс лагера, Дзень імянінніка, Дзень зака-

ханых і г.д. адбываліся праз дзень-два. Дзецям гэта
падабалася, асабліва “недзіцячыя” конкурсы. Напрыклад, на “Містэра” хлопцам трэба было без слоў
прызнацца дзяўчыне ў каханні пад урывак з песні.
Прыгажун з 1-а атраду выйшаў са сваей выбранніцай
на сцэну і некалькі хвілін песні яны проста стаялі ды
смачна цалаваліся. З усіх сведкаў пачырванела толькі
культмасавы арганізатар. За сваю 30-гадовую працу
ў разнастайных дзіцячых лагерах яна такое бачыла,
мабыць, упершыню.
19.00 Вячэра. Многія выходзяць са “сталоўкі” з
ахапкамі хлеба – падрыхтоўка да вечара.
20.00 – 23.00 Дыскатэка. Кожны дзень. Адзінае
мерапрыемства, якое наведваюць усе. Святое месца,
дзе можна апрануць самыя экстравагантныя рэчы, запрасіць на танец важатую. Цудоўна, калі дыск ладзяць
на двары перад корпусам. У малых адбой у 10 гадзін
і яны міла засыпаюць пад акорды Рамштайна. Каб
папаліць, дзеці бегаюць і хаваюцца ад выхавацелей,
а выхавацелі - ад дзяцей.
21.00 Другая вячэра. Стакан кефіра ці разбаўленай
“прахлады”.
23.00 Адбой. Кульмінацыя лагернага дня. Выхавацелі мабілізуюць усе сілы і нервы і пачынаюць абыход
пакояў. Калі ў гадзіну ночы ты пойдзеш спаць – гэта
шчасце. А вось для 1-га атрада панятак “адбой” не
існуе. Сядзець да позняга вечара ў холе з півам – гэта
вымушаны крок персанала. Каб дзеткі чаго не нарабілі
(напрыклад, сваіх дзетак). А яшчэ не губляе сваёй
актуальнасцi i тэма з зубной пастай, таму дзяўчаты
часта мылі галаву ноччу.

Трохі ўразіла:

• калі самых непаседлівых хлопцаў ноччу выводзяць
у трусах на лінейку, а п’яны педагог чытае ім мараль;
• калі заходзіш у пакой да сваіх 13-цігадовых
выхаванцаў, а яны ляжаць у адной пасцелі;
• калі да старэйшага выхавацеля прыязджаюць
сябры і ён ладзіць у гадзіну ночы танцы для дарослых;
• калі міліцыянт канфіскаванае ў малых піва
прапаноўвае важатым выпіць разам;
• калі маленькія дзеткі замест абеда елі з мужыкамі ў кацельні сала з лукам;
• калі дзяўчыны “пасылаюць” свайго важатага за
тое, што ён замест гарэлкі прынес ім з крамы піва;
• калі стары выхавацель прапаноўвае важатай
прыйсці да яго апоўначы “на каньячок”, а старая
медсястра прыстае да ды-джэя;
• калі ў апошнюю ноч чацвёртая частка адпачы-

У розных кафетэрыях і барах я пытаўся пра звычайную гарбату. І, нягледзячы на тое, што яна амаль усюды была, пакаштаваць напой мне прыйшлося толькі
праз некалькі гадзінаў бадзяння па Баранавічах.
Першым маім прыпынкам стала крама “Советский”
у цэнтры горада. Калі ў кафетэрыі да касы падыйшла
мая чарга, я вымавіў:
– Добры дзень! Ці ёсць у вас гарбата?
– Что? Гарбата? – перапытала прадавец.
– Так, гарбата, – пацвердзіў я.
– А что это такое? – здзівілася жанчына.
Я вырашыў не раскрываць тайну і пайшоў у наступ:
– А можа ў вас кава ёсць?
– Кава? – прадавец, здаецца, западозрыла нешта нядобрае і ўпэўнена адказала. – У нас такого вообще нет!
Жанчына адвяла вочы ў бок і пачала займацца
сваімі справамі, даючы зразумець, што ў нашай дзіўнай размове пастаўлена тлустая кропка.
Тое ж пытанне пра гарбату я вырашыў паўтарыць у
кафэтэрыі пякарні на той жа вуліцы Савецкай.
– Ой! – толькі і вымавіла спачатку прадавец гадоў
40. Пасля нахіліла галаву бліжэй да мяне і спытала
– А что это такое?
– Чай, – шчыра прызнаўся ёй я.
– Сегодня у нас чая нет. Возьмите лучше сок!
– прапанавала дама.
Соку мне не хацелася. А дзе заўсёды можна папіць
гарбаты? На вакзале! – вырашыў я.
Паміж аўтавакзалам і чыгуначным вакзалам “Баранавічы-Палескія” знаходзіцца невялікі бар. Дзверы на
вуліцу адкрытыя, але мух унутры, здаецца, не было і
я рушыў наперад.
– Добры дзень! У вас ёсць гарбата?
– Что? Гарбата? – пачуў я ўжо звычайны пачатак
дыялогу і толькі махнуў у адказ галавой.
– Нет, нету, – вельмі няўпэўнена пасля невялікай
паўзы вымавіла прадавец.
Я павярнуўся назад і пайшоў да выхаду. І вось тут,
за метр да парога, за крок да адчаю, я пачуў ззаду
сапраўдны крык беларускай душы:
– Молодой человек! А гарбата – это чай?
– Так, – пацвердзіў я.
– А, ну так у нас есть чай! – парадавалася ці то за
мяне, ці то за сябе прадавец.
Апошнім пунктам майго “гарбатнага” падарожжа
стаў кааператыўны кірмаш. На кіёску “Хот-дог”, акрамя іншага, на рускай мове была пазначана, што тут
прадаецца гарбата. Калі прыйшла мая чарга нагінацца
ў вакенца да прадаўца, я ў чарговы раз задаў тое ж
пытанне. У паветры павісла паўза. Такіх вялікіх і бяздонных вачэй, як у гэтай жанчыны, я, напэўна, яшчэ
ніколі ў жыцці не бачыў. Але ўсяго праз секунд пяць
па яе твары стала бачна, што жанчына зразумела маё
пытанне! Разумніца мая, дзякуй табе за гарбату!

Сяргей КАРАБАНАЎ, bulletinonline.org

ваючых забіраецца бацькамі ў нецвярозым стане;
• калі шукалі па лесе выхаванцаў, якія збеглі з
лагера пасля таго, як на іх накрычала педагог;
• калі раніцай даведваешся, што зарадкі не будзе па
прычыне фізічнай немагчымасці фізрука ўстаць з ложка;
• калі замест дзяржаўнага сцяга РБ у апошнюю
ноч над корпусам калыхаюцца нечыя трусы…
Карацей, калі вы хочаце прыгод і ў вас з’явілася
магчымасць папрацаваць у лагеры, не губляйце яе.

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

ГІСТОРЫЯ

За Беларусь без
бальшавізму!!!
100 ГАДОЎ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ МІХАЛА ВІТУШКІ

Асоба Міхала Вітушкі цікавая. Дзейнасць гэтага
малавядомага цяпер беларускага патрыёта выходзіла за межы беларускай тэрыторыі. Ён стаў
героем і ўкраінскай, і літоўскай, і нават расейскай
гісторыі. Хутка споўніцца сто гадоў з дня яго
нараджэння.
Міхал Вітушка нарадзіўся 5 лістапада 1907г. Вучыўся ў Клецкай, Радашковіцкай, Віленскай гімназіях. Пазней атрымаў дыпломы Пражскага ўніверсітэта і Варшаўскага палітэха. Быў адным з кіраўнікоў Аб’яднання
беларускіх студэнцкіх арганізацый у Варшаве.
У жніўні-верасні 1941г., паводле ўспамінаў атамана Тараса Бульбы-Бараўца, Вітушка быў намеснікам
камандзіра беларускіх аддзелаў Усевалада Родзькі.
Гэтыя аддзелы, якія праводзілі сумесную акцыю з
“Палескай Сеччу” Украінскай паўстанцкай арміі Бараўца (супраць узброеных фарміраванняў прамаскоўскіх
партызанаў, што складаліся ў большасці з рэшткаў
часцей Чырвонай Арміі) каардынаваліся штабам
беларускіх сацыялістаў-грамадоўцаў і Беларускай
незалежніцкай партыі. Пазней гэтыя аддзелы ўвайшлі
ў грамадоўскую Беларускую народную партызанку,
якая дзейнічала на Палессі ў 1942-1948гг.
Увосень 1941г. ён браў удзел у арганізацыі паліцыі ў Менску, у 1942-1943гг. сумесна з Дзмітрыем
Касмовічам (што пазней прадстаўляў Беларусь у
Антыбальшавіцкім блоку народаў і ў Сусветнай антыкамуністычнай лізе) ствараў аддзелы “Беларускай
Самааховы” ў Бранскай, Смаленскай і Магілёўскай абласцях. Адначасова сябры ЦК Беларускай незалежніцкай партыі Вітушка і Касмовіч вялі работу па стварэнні
падпольнай сеткі БНП на гэтых тэрыторыях.

Вядома, што Украінскай паўстанцкай арміі ўдалося
дамовіцца з немцамі аб тым, што вермахт, адступаючы
з Украніны, пакіне нацыяналістычнаму падполлю арсеналы зброі, якія партызаны УПА выкарыстаюць для
барацьбы з савецкімі войскамі. У беларускім выпадку
немцы ўзяліся падрыхтаваць, узброіць і абмундзіраваць батальён “Дальвіц”, які павінен быў дзейнічаць на
занятай савецкімі войскамі тэрыторыі. У жніўні 1944г.
Абверам (нямецкай ваеннай разведкай) на тэрыторыі
Усходняй Прусіі гэты батальён быў створаны. Камандаваў ім маёр Іван Гелда. У складзе батальёна трапіў
у Беларусь і Міхал Вітушка.
У данясеннях савецкага камандавання паведамляецца, што Вітушка быў забіты ў студзені 1945г.: нібыта
ён загінуў 7 студзеня 1945г. каля возера Кернава у
перастрэлцы з НКВД. Але там загінуў не Міхал, а Мікалай Вітушка, былы афіцэр Чырвонай Арміі, які быў
выкарыстаны ў аперацыі прыкрыцця Міхала Вітушкі.
Сам Міхал Вітушка працягваў дзейнічаць у падполлі.
У канцы года ён абвяшчае аб стварэнні Беларускай
вызвольнай арміі, якая функцыянавала пад кодавай
назвай “Чорны кот”. Яна складалася з рэгулярных
партызанскіх аддзелаў і так званых “ударнікаў” падпольшчыкаў, што легальна працавалі на савецкіх
прадпрыемствах. На чале арганізацыі стаяў Галоўны
штаб, якім кіраваў Вітушка.
У складзе “Чорнага ката” ваявалі не толькі беларусы. Таксама там былі і рускія, украінцы, літоўцы,
латышы, а таксама немцы (батальёны “Вервольф”,
“Цэпэлін” и “Эдэльвейс”).
На працягу 1945 - 1948гг. “Чорны кот” здзейсніў
звыш 1300 нападаў на савецкія установы, банкі, крамы
і вайсковыя часці. Здабытыя сродкі ішлі на папаўненне
“баявога фонда”. Пры гэтым загінула звыш 8 тыс.
прадстаўнікоў савецкай улады - партыйных работнікаў,
ваеннаслужачых, сябраў КПСС і супрацоўнікаў МГБ.
Колькасна БВА налічвала да трох тысяч баевікоў. Група
Чорнага ката, якая займалася выведкай, дзейнічала
нават у Маскве. Наколькі сур’ёзна савецкія ўлады
непакоіла гэта арганізацыя сведчыць факт, што аб
ходзе барацьбы з ёю штодня дакладвалі асабіста
таварышу Берыі.
Паступова аддзелам МГБ удалося ўзяць пад свой
кантроль сітуацыю ў Беларусі і Літве. Большасць
сябраў Чорнага ката трапілі ў лагеры і турмы, частцы
ўдалося прарвацца на польскую тэрыторыю і далей на
Захад. Удалося гэта зрабіць і Міхалу Вітушку.

Прапагандысцкія плакаты беларускіх калабарантаў часоў 2-й Сусветнай вайны

Апошнія патрабаванні выдачы Вітушкі, адрасаваныя
саветамі ўладам ФРГ датуюцца 1975-ым годам. Памёр
Міхал Вітушка у Швейцарыі, 27 красавіка 2006г., маючы 99 гадоў. Паводле некаторых звестак, рыхтуюцца
да друку яго ўспаміны.
Беларускі партызан Міхал Вітушка выклікаў захапленне тых, хто яго сустракаў. Вось некаторыя
фрагменты з успамінаў: “...Вітушка штодзённа праводзіць са сваімі камандзірамі аддзелаў аператыўныя
нарады. Ад розных нечаканасцяў яго аберагае ахова
- непрыкметныя з выгляду хлопцы. Вітушка - паўсюль
і... нідзе. Заўсёды ў яго тысячы самых розных задум”,
“Перад камандзірам партызанаў Вітушкам усе адчуваюць страх... Вітушка ёсць фанатычным праціўнікам
бальшавізму. Ён змагаецца ўсімі спосабамі за незалежнасць сваёй беларускай Айчыны”.
Прэзідэнт Рады БНР (у эміграцыі) сваім дэкрэтам ад
1 верасня 1949г. устанавіў спецыяльныя ўзнагароды
для партызан: медаль Партызана, ордэн Жалезнага
Рыцара і ордэн Пагоні. У ліку ўзнагароджаных быў і
генерал Міхась Вітушка.
Спадзяюся, што пасля прачытання гэтага матэрыялу цяпер і вамі сто гадоў з дня нараджэння Міхала
Вітушкі будуць адзначацца як свята, як яны, несумненна, будуць адзначацца шмат кім з беларусаў (хоць,
безумоўна, трэба, каб гэты юбілей адзначаўся ўсімі).

Юрка АГІЕВІЧ

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

КУЛЬТУРА

Она начинает самореализовываться в карьере и
общественной жизни, она начинает жить ярко и интересно, у нее появляется много увлечений и расширяется кругозор. Она знаменует собой новую эпоху,
где совсем иная роль отведена слабому полу... И если
раньше на Западе культовым образом был Джеймс
Бонд - суперхолостяк и секс-символ, то теперь его
место заняли четыре женщины из “Секса в большом
городе”. Бонд не готовил жене борщ и не сидел на выходных на даче, не ездил на “Жигулях” и не одевался
на вещевом рынке. Он брал от жизни только лучшее.
Теперь брать от жизни лучшее стали женщины. Фраза
“ты достойна большего” стала их лозунгом.
Так, стоп! А причем здесь белорусская девушка?
А в том-то и дело, что ни при чем. Той глобальной
революции, которая провела грань между девушкой
21 века и девушками всех других эпох, в Беларуси
не произошло.
Чувствовать себя современной белорусской девушке помогают лишь внешние атрибуты: модная одежда,
прическа и макияж, молодежный сленг, иногда - машина или дорогой мобильник.
Причем неважно, что одежда куплена на блошином
рынке или в павильончике торгового центра. Если в
гардеробе и есть “люкс” - то только одна единица,
которая надевается по особым случаям вот уже года
три. Машина же в качестве показателя современности
может быть любой иномаркой не старше 90-го года.
А за молодежный сленг часто принимается воровской жаргон советских времен или матерная лексика
той же эпохи.
Действительно, наши девушки хотят быть похожими на современных и готовы на поверхностные
изменения, но саму суть и основы уклада жизни
поменять не хотят. А если и хотят, то для этого у них
нет никаких возможностей.
Давайте представим, что все же нашлась в Бресте
самостоятельная современная девушка, которая не хочет зависеть ни от родителей, ни от мужчины, но хочет
при этом жить ярко и интересно. Чтобы выжить, она
учится “на отлично” ради стипендии и подрабатывает,
где может: летом - детский лагерь, во время учебы
- раздача рекламных листовок или распространение
продукции “Орифлейм”. На вырученные деньги она
может позволить себе некоторые развлечения:
• Романтический обед в университетской столовой
(каждый день)
• Купить льготный (пока!) талончик на автобус,
чтобы доехать до “Советской” и встретиться там с
друзьями (каждые выходные)
• Сходить на дискотеку в “Планету” (раз в месяц
- в будний день).
Ужин в дешевом кафе или боулинг - любимое
развлечение американских безработных - для нее уже
роскошь. А когда она читает в глянцевом журнале об
отдыхе современных девушек, у нее наворачиваются
на глаза слезы. Чего стоят только рекомендации
провести отпуск в Венеции или Норвегии! (Когда для
среднего белоруса крутым уже считается отдых на
самых дешевых курортах Турции и Египта). А советы,
как добиться в переполненном элитном ресторане столика для VIP-посетителей, который обычно на всякий
случай остается свободным! (Когда в Бресте может
и найдется 3-4 ресторана, но элитными их назвать
сложно). А описание новых поз секса в бассейне!
(Хотя вряд ли у среднего белоруса найдется частный
бассейн, в котором можно было бы осуществить все
это без посторонних глаз).

Ты этого
достойна?!

Для красивого, интересного отдыха нужны деньги,
которые в нынешних социально-экономических условиях девушке-студентке заработать нереально. Да и на
будущий карьерный рост надеяться не приходится.
Женскими профессиями в Беларуси до сих пор
остаются самые низкооплачиваемые (учитель, библиотекарь, продавец в убыточных государственных
магазинах) и самые непрестижные (уборщица, дворник, санитарка). На руководящих постах в более-менее
крупных и прибыльных предприятиях женщину практически не встретишь. А увидеть в газете дискриминационное объявление: “Фирме требуется директор
(менеджер). Опыт работы, такой-то возраст, мужчина”, - далеко не редкость. Так что нам, девушкам,
остается лишь вздыхать, читая в Cosmopolitan советы,
как управлять персоналом, инвестировать средства
и проводить бизнес-тренинги (да-да, в журналах для
современных девушек и такое пишут).
Мешает нашей девушке и отношение общества.
По общему мнению (и мужчин, и женщин), девушка
должна готовиться стать хорошей женой и матерью.
Любой успех на другом поприще воспринимается
негативно, с недоверием: ты становишься либо
“стервой”, либо “проституткой”. Поэтому так мало
женщин действует на высоком уровне в любых сферах
общественной жизни (будь то политика, наука, бизнес
и др.). А все мечты амбициозных девушек быстро разрушаются предсказаниями опытных сограждан: “Вот
выйдешь замуж - перестанешь выпендриваться. Это
у тебя все по молодости”.

Фота: photoclub.by

Современная девушка - явление доселе небывалое, уникальное, своего
рода феномен. Впервые за тысячи
лет девушка становится личностью,
самодостаточной, независимой. Она
начинает творить историю и изменять культурную картину мира.

Да и сама белорусская девушка уверена, что в 45
лет она станет толстой, никому не нужной домохозяйкой, потому что все женщины, которых она встречала
- именно такие. А Мадонна и Кондолиза Райс - для
нее не доказательство, что можно быть другими. У
нас так не бывает.
Девушки не стремятся к другой жизни, они мирятся
с обстоятельствами. Они не принимают лозунга женщин современного мира - “ты достойна большего” и
в итоге оказываются на периферии жизни.
Такова участь практически всех девушек в нашей
стране. А как известно, гендерная ситуация напрямую связана с социально-политической обстановкой
в обществе. На Западе, начиная с 20 века, степень
маскулинности (мужского начала) в обществе уменьшается по мере укрепления в нем либерально-демократических начал и европейской цивилизованности.
Белорусская же культура в сравнении с культурой
западных стран и даже в сравнении с соседними
Россией, Польшей, Литвой и Украиной - является наиболее мужской, потому что ментальность белорусов
остается патриархальной, крестьянской.
Поэтому если мы, белорусские девушки, хотим чтото изменить в нашем образе жизни и в своей судьбе,
то сначала придется поменять своё крестьянское
сознание на более цивилизованное и всеми силами
пытаться повлиять на укрепление демократических
начал в обществе.

Стэфанія Малюта
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Мой родны кут... (Я.Колас)

ЭКАЛОГІЯ

Турызм на
Берасцейшчыне

Адпачынак ці экстрым?

Как показывает опыт многих стран, туризм может
стать весьма доходной отраслью экономики. Тем
более, что географическое положение Брестчины,
которая сейчас соседствует с Евросоюзом, в этом
плане очень выгодное.

Сам Брест, да и область в целом, часто называют
«западными воротами» страны, ее визитной карточкой.
У Брестской области богатое историческое, природное и
культурное наследие. На территории области находятся
известные далеко за пределами нашей страны Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и включенный в список всемирного наследия Национальный
парк «Беловежская пуща». Большой интерес у туристов
вызывают также уникальные природные комплексы
Полесья, многие из которых сохранены в первозданном
виде. Одним словом, нам есть что показать и чем заинтересовать как иностранных, так и отечественных туристов.
Необходимо только создать надлежащую туристическую
инфраструктуру, отработать комплексный подход к развитию этой отрасли.
С учетом природных ландшафтов, размещения исторических культурных объектов в настоящее время на территории области создается 6 комплексных туристических зон.
Концепции и технико-экономическое обоснование двух
из них уже разработаны. Это «Белое озеро – Еврорегион
«Буг», куда входит вся туристическая инфраструктура
Белого озера, расположенного в 35 км. от Бреста, а также
туристические объекты Брестского и Малоритского районов. Туристический комплекс «Полесье», расположенный
в районе Завышанского озера Ивановского района, создается учеными БрГУ с участием Посольства Франции в
Беларуси. Здесь будут созданы международные научная
и исследовательская база, центр по развитию научного
и экологического туризма. Определены и остальные 4
комплексные зоны – «Еврорегион «Беловежская пуща»
(Каменецкий, Пружанский районы), культурно - туристическая зона «Пинское Полесье» (Пинский, Столинский,
Лунинецкий и Ганцевичский районы), транзитно-турис-

тическая зона «Брест – Барановичи - граница области»,
куда войдут районы, через которые проходит главная
автострада Брест – Москва, Телеханская туристско-рекреационная зона (Ивацевичский и Ганцевичский районы).
Кстати, комплексность развития этих зон предусматривает
включение в них не только природных, но и исторических
объектов.
Идею сельского и экологического туризма в нашей
стране продвигают уже пять лет. В прошлом году вышел
указ президента, дающий владельцам сельских усадеб
небывалые (по белорусским меркам) преференции. Однако ожидаемого оживления на туристическом рынке не
последовало. Сейчас на Брестчине официально существует
более 30 сельских усадеб и 9 фермерских хозяйств, чьи
владельцы готовы принимать гостей. Реально этим занимаются не более десятка.
Большинство усадеб по-прежнему испытывает острую
нехватку денег на обустройство жилья и предлагают
экзотику в виде туалета на улице и рукомойника вместо душа. Указ не предполагает льготного кредитования
сельских усадеб. И хотя агротуризм является бизнесом с
минимальным риском, потенциальные владельцы усадеб
не спешат развивать своё дело. Ситуация осложняется
ещё и отсутствием взаимодействия разных структур,
«завязанных» на туризме.
Даже человек далёкий от этого бизнеса скажет, что
главной «фишкой» Брестчины является Беловежская
пуща. И именно вокруг неё возникли первые сельские
усадьбы, давшие пристанище городскому туристу, кому
гостиничные услуги парка пришлись не по карману. Однако эти объекты находятся на территории пущи, поэтому
научно-познавательный, экологический и иной туризм, а
также экскурсии могут проводиться только под руководством экскурсоводов и специалистов парка. Гендиректор
заповедника требует прекратить деятельность усадеб и
«изъять информацию о них из соответствующего сайта в
Интернете». Мало того, туристов, поселившихся в усадьбах, грозятся привлечь к ответственности, в том числе и
за нарушение пограничного режима.

Людзей ад прыроды аддзяляюць на Беларусі не толькі рашоткі

Беловежская пуща стала не только национальным символом и гордостью Беларуси. Ее уникальность отмечена на
международном уровне: в 1992г. она включена ЮНЕСКО
в Список мирового наследия человечества, а в 1993г. ей
присвоен статус биосферного заповедника. В 1997г. за
достижения в сохранении и приумножении природного
богатства национальный парк награжден Дипломом Совета
Европы. В последнее время пуща привлекает все больше
зарубежных и отечественных почитателей природы. Статус
национального парка предполагает использования охраняемой территории не только в научных и просветительских
целях, но и для организации отдыха и туризма. Граница
делит ее на 2 части: белорусскую и польскую. На нашей
стороне пущи более 150, на польской – около 11 тыс. га.,
а остальная территория лесного массива используется в
хозяйственных целях (около 50 тыс. га). Средний возраст
лесов пущи составляет более 100 лет, отдельные деревьявеликаны достигают 600-летнего возраста и более.
По количеству видов растений пуща не имеет равных в
Европе, многие из них занесены в красную книгу. В пуще
обитает самая большая популяция царственных зубров,
спасенных учеными от вымирания. Стоит добавить к
этому и удобное расположение парка: девственные леса
начинаются в 60 км от Бреста, через который проходят
крупнейшие транспортные магистрали. Транзитные путешественники считают делом чести заехать в пущу хоть на
один день. Большинство же планируют посещение парка
заранее, бронируя гостиницу и определяя маршруты заманчивого путешествия по древним лесам.
Развитию туризма в этом национальном парке уделяется большое значение. Кроме «Вискулей» (которые в силу
известных событий сами стали объектом истории), здесь
расположены 3 гостиницы и несколько гостевых домиков.
За последние годы проведена значительная работа по переоборудованию гостиниц, ресторанов, кафе, построены
теннисный корт, несколько саун. Для удобства туристов
проложены 3 автомаршрута, 4 пешеходно-велосипедные
тропы, несколько маршрутов разрабатываются, что позволит полнее демонстрировать великолепие природных
комплексов. Туристическим брендом стала и резиденция
белорусского Деда Мороза. Благодаря этому парк превратился в один из наиболее посещаемых объектов республики, основной поток туристов которого приходится на
зимние месяцы, ранее считавшиеся глухим сезоном.
Брестчина реально может стать крупнейшим туристическим регионом нашей страны и даже одним из крупнейших в Европе. Однако множество барьеров препятствуют
этому. Вот основные из них:
• Экономико-финансовые барьеры. Человек, который направляется в Беларусь, должен иметь паспорт с
актуальной визой, за которую надо платить, медицинскую
страховку, страховку на автомобиль (если путешествуешь
на нём), местную валюту и плюс ещё заплатить экологический налог.
• Информационные. Это отсутствие карт, схем с
обозначением туристических объектов, памятников культуры, рекреационных мест, автомобильных маршрутов
и т.д. Неизвестны цены на товары и услуги. Отсутствует
специальный сайт для туристов.
• Культурно-образовательные. Отсутствие знаний
по истории и культуре пограничных регионов. Слабое
представление о причинах возникновения и особенностях функционирования Евросоюза. Небольшой процент
людей, владеющих иностранными языками.
• Государственно-политические. Необходимость
перемещения через границу и выполнения всех бюрократических требований, связанных с этой процедурой.
• Неразвитость приграничной инфраструктуры.
Безразличие, грубость обслуживания, отсутствие комфорта на границе. Небольшое количество переходов и,
как следствие, огромные многочасовые очереди.
Поэтому сегодняшних туристов, посещающих наш регион, можно сравнить с экстремалами и искренне пожелать
им удачи в их нелёгком путешествии. Когда туризм на
Брестчине начнёт приносить прибыль, пока неизвестно.

Вікторыя МАМУТА

Людзьмі звацца! (Я.Купала)

ПРАВА

Время “Чёрных
воронков”
прошло
Высшие учебные заведения Беларуси в последнее
время стали пользоваться особым вниманием
сотрудников КГБ. Что ни неделя, на сайтах можно
прочитать, как декан вызывает к себе для беседы
студента. В кабинете находятся один или несколько человек в штатском, которые представляются
сотрудниками КГБ. После этого декан их оставляет
наедине со студентом. Обычно такие беседы длятся не один час… Что же интересует КГБ в ВУЗах?

Ответ прост. Люди в штатском не скрывают, что
пришли сюда “образумить” студента не участвовать
в демократической деятельности. Нередко в сторону
студентов идут и угрозы со стороны руководства вуза,
если студент никак не реагирует на такие требования.
Кто-то из страха быть отчисленным “сдается” и прекращает свое участие в неправительственных организациях и движениях. Многие родители также, узнав
о такой беседе, боятся за будущее своего сына или
дочери и запрещают им участвовать в общественной
деятельности.
Сотрудники госбезопасности часто используют
в своих целях правовую неграмотность населения.
Сколько было случаев, когда они заставляли студентов
подписывать какие-то обязательства о неразглашении
сведений, об ответственности за дачу ложных показаний, о сборе информации для этих служб.
Все действия сотрудников правоохранительных органов должны быть в рамках закона. Если гражданин
приглашается в их ведомство, для этого должно быть
официальное приглашение в виде повестки, в которой
будет указано кто, когда, куда, по какому вопросу и в
качестве кого приглашается.
Беседа - это не процессуальная форма общения
граждан с должностными лицами, она не определена
нормативными актами как обязанность гражданина
явиться в КГБ. В КГБ, МВД, прокуратуру должны
приглашать официально, то есть повесткой. Гражданин может заявить, что он не желает беседовать
с сотрудниками правоохранительных органов. Если
должностное лицо получит такой отказ, оно не сможет принудительно доставить данного гражданина,
поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе нет
понятия беседы, и неявка на подобную беседу не будет
нести никакой юридической ответственности.
Если же Вам пришла повестка от сотрудника КГБ,
МВД, прокурора, то необходимо явиться. Желательно
приходить с адвокатом или другим своим представителем. Если гражданину в этом отказывают, он имеет
право не давать никаких показаний. Согласно ст. 62
Конституции Беларуси, каждый гражданин в любой
момент может воспользоваться услугами адвоката
или своего представителя (отец, мать, сестра, брат, а
также другие лица, которые могут оказать юридическую помощь). Ваш представитель будет гарантией от
провокационных действий (запугивания, угроз, шантажа) со стороны следователя. Когда есть свидетель,
это сделать практически невозможно.
Во время допроса в качестве свидетеля, подозреваемого или потерпевшего составляется протокол.
В протоколе указывается о предупреждении за дачу
заведомо ложных показаний. Чтобы убедиться, а есть
ли вообще какой-либо материал проверки, гражданин
может смело попросить у следователя или оператив-

ного работника представить тот документ, на основании которого его вызвали.
В такой ситуации я был не раз. В 1999 году меня
пытался пригласить на беседу сотрудник КГБ, мотивировав тем, что в моих действиях есть нарушения
закона. Я спросил: “Против меня есть уголовное
дело?” Он начал уклончиво говорить, что пока нет.
“Тогда я к Вам на беседу не пойду, а если хотите со
мной пообщаться, то готов встретиться с Вами на
улице с моим адвокатом”, - ответил я ему. После этого
звонков больше не было.
А вот другой случай, который произошел недавно.
Несколько месяцев назад меня вызывали в прокуратуру Минска, чтобы я дал объяснения по поводу
информационно-правового бюллетеня “Домашний
адвокат”, где были напечатаны мои правовые материалы. Первое, что я сделал, попросил дать ознакомиться с материалом, на основании которого
меня пригласили. Мне представили письмо из КГБ
по Минску и Минской области за подписью некоего
Кузнецова, в котором предписывалось принять ко мне
меры за распространение данного бюллетеня, который якобы является незаконным. Я отказался давать
показания, написал жалобу на имя прокурора города,
что в отношении меня ведутся незаконные оперативные мероприятия, а в частности, контроль моей
личной жизни. После этого меня больше в органы
прокуратуры не вызывали. Никогда не надо бояться
оперативных работников, следователей, прокуроров,
если видите, что они действуют не в рамках закона.
Они не стоят выше законов. Закон всегда на стороне
честных граждан.
Как определить законность их требований? Очень
просто. Если протокол не составляется, если уголовного дела не существует, то никакие беседы юридической силы не имеют. Можете вставать и спокойно
выходить из кабинета.
Я так рассуждаю, поскольку следователем прокуратуры проработал около пяти лет. Советую и вам знать
несколько основных правил:
1) К представителям правоохранительных органов
Вы должны являться только по повесткам;
2) Вы имеете право ознакомиться со ВСЕМИ материалами проверки;
3) Вы имеете право не давать показания против
самого себя, ссылаясь на ст.27 Конституции РБ;
4) Вы имеете право прийти на допрос с адвокатом
или другим своим представителем;
5) Если Вас приглашают на какую-то профилактическую беседу, которая, естественно, не оформляется
протоколом, то за неявку или отказ от беседы никакой
ответственности Вы не несете;
6) Давать показания Вы можете, если в правоохранительных органах есть материал проверки или в
отношении Вас возбуждено уголовное дело;
7) Если Ваши права нарушены незаконными действиями должностного лица, Вы имеете право подать
жалобу прокурору или в суд, которая будет рассмотрена в течение десяти дней.

Олег ВОЛЧЕК
старший следователь прокуратуры Фрунзенского
района г.Минска (1994-1998)

АБ’ЯВЫ
БЕРАСЦЕЙСКАЯ ГАРАДСКАЯ
АРГАНІЗАЦЫЯ

Партыя БНФ

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

ШАНОЎНЫЯ чытачы!

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

УВАГА!!!

Абвяшчаецца дадатковы набор карэспандэнтаў у склад рэдакцыі бюлетэня “Дзедзіч”
Студэнтаў, настаўнікаў, журналістаў, вучняў
старэйшых класаў і ўсіх, хто жадае:
- Выказаць свае думкі,
- Навучыцца пісаць артыкулы,
- Зірнуць на акаляючы свет вокам журналіста,
- Стаць ля вытокаў стварэння новай моладзевай газеты,
просім звязацца з намі па тэл.:
(029) 660-57-41 (Дзмітрый),
(029) 791-25-61 (Сяржук).
Таксама запрашаем да супрацоўніцтва мастакоў, карыкатурыстаў, фатографаў.
Прэс-служба “Дзедзіча”
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Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)

АДПАЧЫНАК
ДАРЭЧЫ

ІНФАРМАЦЫЙНААНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 06.10.2007 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша,
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

Малюнак Уладзіміра Чуглазава

Жанчына крыўдзіцца на мужчыну ў двух выпадках: калі яму ад яе трэба толькі адно і калі яму ад яе
нічога не трэба.
***
Ветэран распавядае моладзі пра тое, як Берлін браў.
І даходзіць апавяданне да нямецкіх жанчын:
- А бабы ў немцаў, сынкі, скажу я вам... Юрлівыя
і ахвочыя да мужыкоў... Бывае, у хату нагой дзверы
выб’еш, убяжыш унутр, чаргу з аўтамата ў столь дасі,
а яны аж трасуцца - так мужыка жадаюць!
***
Падчас падзення зоркі васьмікласнік Дзіма не паспеў вызначыцца з жаданнем і на наступны дзень стаў
уладальнікам шматхуткаснага ровара з сіськамі.
***
- Так, малады чалавек, дзе жадаеце служыць?
- У Супрацьпаветранай абароне! У СПА вазьміце! У
СПА служыць жадаю!
- А з чаго гэта ў вас нервішкі так моцна расківаныя,
не высыпаецеся, гляджу, рэгулярна, са слыхам праблемы пачынаюцца.
- Я побач з аэрапортам жыву. У СПА мяне вазьміце!! У СПА!!!
***
- Як адрозніць быка ад каровы?
- Калі доіш быка, ён усміхаецца.
***
У бландынкі пажар:
- Ой, усё гарыць - гарыць - гарыць - трусікі - станікі
гараць - тушыць - тушыць - трэба тушыць вафелькай
- ой, не дапамагае - кетчупам - ой, не дапамагае - віскі
- ааааааааа, мацней гарыць - ааа, успомніла, вадой,
- ой, ды не піць тушыць - ураа ураа - загасла!.. А-ааа, якое ўсё мокрае - мокрые трусікі - станікі мокрыя
- высушыць трэба, высушыць - дзе запалкі?
***
Самыя прадбачлівыя дзяўчынкі на дыскатэцы выглядваюць хлопчыкаў, якія дрэнна таньчаць.
***
Хлопец з дзяўчынай, абодва вельмі задаволеныя,
апранаюцца пасля бурнай ночы, спяшаючыся на працу. Хлопец, захапляючыся самім сабой:
- Семнаццаць разоў за ноч, а сіл хоць адбаўляй, са
мной раней такога ніколі не было. - І, звяртаючыся да
дзяўчыны. - Я цябе падвязу, ты дзе працуеш?
- На Дзекабрыстаў, у лабараторыі па допінгу.
***
На ўроку ў школе настаўніца пытае дзяцей, кім бы
яны хацелі быць. Пасыпаліся адказы: пілотам, медсястрой, прадаўцом, шафёрам... Калі чарга дайшла
да Аленачкі, яна адказала:
- Калі я буду прыгожая, стану фотамадэллю, а калі
не - дык настаўніцай.
***
Расейскія навукоўцы вынайшлі новы тэст на
ўважлівасць: адна палоска - уважлівы, дзве - дзесьці
не даглядзела.
***
Эвалюцыя пісьменнасці: ... - піктаграмы - іерогліфы
- літары - смайлікі - піктаграмы -...
***
Беспрэцэдэнтная сістэма навагодніх зніжак! Мы
яшчэ самі да канца не разабраліся.

Расейскія дзеткі ў горадзе Сан-Хасэ вырашылі прышпіліцца і запусцілі ў школу тры
свінні. Пры гэтым напісалі на іх фарбай нумары 1, 2 і… 4. Тыдзень амерыканская паліцыя
шукала свінню пад нумарам 3.
***
Гарэлка створаная для таго, каб расейцы не
кіравалі светам...
***
Джордж Буш пытае Лору Буш:
- Скажы, дарагая, а чаму ў Японіі так часта
святы? Толькі вось днямі павіншаваў японскі
народ з іх нацыянальным святам - 6 жніўня, а
тут ізноў нейкае свята - 9 жніўня...
***
Аднойчы да вялікага кітайскага мысляра Канфуцыя прыйшла ў госці вельмі адукаваная па тых
часах ледзі і задала яму пытанне:
- Скажы, Канфуцый, чаму калі жанчына мае шмат
палюбоўнікаў, то яе падвяргаюць грамадскаму ганьбаванню, а калі мужчына мае шмат жанчын, то гэта
падвышае яго грамадскі статус і дадае аўтарытэту.
Перш чым адказаць, Канфуцый моўчкі заварыў
гарбату і разліў яе ў шэсць кубкаў.
- Скажы, - спытаў ён яе пасля гэтага, - калі адзін гарбатнік лье заварку ў шэсць кубкаў, гэта нармалёва?
- Так. - адказала жанчына.
- Вось бачыш! - усміхнуўшыся адказаў Канфуцый
- А калі ў адзін кубак зліваюць адразу шэсць гарбатнікаў, то гэта не проста ненармальна, а, да таго ж,
брыдка і ненатуральна.
***
У Расеі традыцыйна ёсць два варыянты развіцця
падзей - найгоршы і малаверагодны...
***
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 перапыніць гэтае
замкнёнае кола.
***
Сумная несправядлівасць:
У год ад падаючых какосаў гіне ў 15 разоў больш
людзей, чым з-за нападаў акулаў. Але пра какосы не
знята аніводнага фільма жахаў.
***
Жыццё сыходзіць, як газ з запальнічкі. І калі без
агню - то са смуродам...
***
Сустракаюцца дзве бландынкі.
- Прывітанне, як справы?
- Ты дастала ўжо сваімі дурнымі пытаннямі!
- Якімі?
- “Прывітанне, як справы?”
- Нармалёва.
***
Сустракаюцца дзве бландынкі. Адна кажа:
- Я учора здала тэст на IQ.
- Ну, і які ў цябе?
- Выдатны! У мяне пяць!!
***
*****************
***************
******************
***************
Чаго глядзіш? Снега ніколі не бачыў?

Бландынка на сумоўі:
- Вы ў школе якую мову вывучалі?
- У трыццатай.
***
Жанчына прыйшла да намесніка старшыні гарвыканкама і жаліцца - муж гуляе. Ён кажа:
- Такога быць не можа!
- Ды вось доказ - жаночыя трусікі прынёс.
- Ну, добра, выклічу, пагавару, - паабяцаў намеснік, а
трусікі загарнуў і паклаў у стол. Потым успомніў, што бу
дзе дэлегацыя з Менску. Пераклаў іх у партфель. Дадому
прыйшоў у добрым настроі. Сын папрасіўся ў кіно, а ў маці
дробязі няма. Бацька прапанаваў:
- Хай маці возьме ў партфелі.
Маці ў партфелі ўбачыла скрутак, разгарнула і кажа:
- Ну, Ян, я ўжо два дні гэтыя трусікі шукаю, а ты іх,
аказваецца, у партфелі носіш!
***
Муж і жонка сядзяць увечары на кухні:
- Наш сусед, аказваецца, вельмі разумны чалавек!
- Чаму ты так лічыш?
- Калі нашаму сыну на дзень народзінаў падарылі
барабан, ён адзіны здагадаўся спытаць: “А ты ведаеш,
што ў яго ў сярэдзіне”?
***
***
З ICQ:
Містэр Х: - А у цябе сястра або брат ёсць?
Містэр У: - Ёсць
Містэр Х: - Хто?
Містэр У: - Што “хто”?
Містэр Х: - Глядзі вышэй!
Містэр У: - Ааааа... Ёсць...
***
Вясна. Месяц. Гадзіны дзве ночы. На радыёстанцыю тэлефануе дзяўчына з ачмуральна сэксуальным
голасам і просіць паставіць ёй што-небудзь лірычнае.
Ды-джэй:
- А як вас клічуць?
Дзяўчына (з прыдыханнем):
- Святлана...
- Не спіце?
- Не... (ізноў з прыдыханнем).
- А што ж вы робіце ў такую выдатную месяцовую
ноч?
- Гарэлку п’ю...

Галоўны рэдактар: Дзмітрый ШЫМАНСКІ
Рэдакцыйная калегія: П. Белавус, П. Дайлід, А. Дземідзюк, С. Лазенка,
В. Мамута.
• 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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• Наклад 299 асобнікаў

