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сімвал
свабоды
У Берасці 10 снежня над галоўным корпусам
Берасцейскага дзяржаўнага універсітэта лунаў
бел-чырвона-белы сцяг.
Вялізны сцяг маладыя актывісты дэмакратычных
сілаў Юрка Бакур і Андрэй Шарэнда ўмацавалі на
флагштоку каля будынку універсітэта і закрылі яго
на замок.
Вывешванне нацыянальнага сцягу хлопцы прымеркавалі да Сусветнага дня правоў чалавека, які
адзначаецца 10 снежня.
Амаль адразу Андрэя Шарэнду затрымалі міліцынты. Праз некаторы час быў затрыманы таксама Юры
Бакур. Юнакоў адвезлі ў РАУС Ленінскага раёна для
разбіральніцтва.
Але пасля таго, як з іх узялі тлумачэнні, хлопцаў
адпусцілі дадому без штрафаў і пратаколаў. І нават
вярнулі сцяг, які быў асцярожна зняты самімі супрацоўнікамі міліцыі.
Нагадаем, што апошні раз бел-чырвона-белы сцяг
лунаў над БрДУ ў лютым 2000г. У першым нумары
Дзедзіча, які выйшаў неўзабаве пасля той падзеі,
таксама на першай старонцы быў змешчаны падобны
фотаздымак.
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СЦЯГ

Светлым полем я нясу,
Агнявую паласу:
Як маланка нада мной
Зiхацiць над галавой
Сцяг мой вольны,
Сцяг мой смелы,
Сцяг мой бел-чырвона-белы.

Фота: ByMedia.net

Фота: ByMedia.net

Быў адважны продак мой
У Пагонi баявой.
Той Пагонi чую звон:
Хай нясецца наўздагон
Сцяг мой вольны,
Сцяг мой смелы,
Сцяг мой бел-чырвона-белы.
Залунай на ўвесь прасцяг,
Агнявых вякоў працяг:
Ёсць Дзяржава, ёсць Народ!
Развiвайся – i ў палёт,
Сцяг мой вольны,
Сцяг мой смелы,
Сцяг мой бел-чырвона-белы.

БрДУ. Берасце, 10 снежня 2008г.
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Высяляюць за палітыку?
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Чытаць рэп па-беларуску
Гэта модна
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З арміі Андэрса – У сібір
Жыццёвы шлях палешука

Незавершанасць
Падведзены вынікі конкурсу
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Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

ПАЛІТЫКА
Адным радком
Газета для міліцыі

16 снежня ў Берасці сябры “Дзедзіча” і Руху “За
свабоду” пачалі распаўсюд спецвыпуску інфармацыйна-аналітычнага бюлетэня “Юбілейка”,
прысвечанага судовай справе сям’і Абрамавых,
якія па рашэнні суддзі Рэўцкай мусяць выселіцца
з іх уласнай кватэры.
Газету “Юбілейка” афіцыйна дазволеным накладам
выдае Берасцейская абласная арганізацыя Партыі
БНФ. Паколькі ў “Юбілейцы” закранаецца сацыяльная і камунальная праблематыка мікрараёна “Усход”,
газета мае вялікую папулярнасць сярод жыхароў
мікрараёна.
Інцыдэнт адбыўся на вул. Маладагвардзейскай.
Каля аднаго з дамоў да ўдзельніка акцыі Яўгена Сашко
падышлі супрацоўнікі міліцыі і прымусілі праехаць у
Маскоўскі РАУС горада. Там у Яўгена былі канфіскаваныя усе 400 нумароў газеты, што ён меў пры сабе.
Паколькі ў вечаровы час участковаму міліцыянту не
хацелася доўга займацца, па яго словах, “бязглуздай
справай”, то хлопца хутка адпусцілі. Па выхадзе з
аддзялення міліцыі Яўген распавёў пра сітуацыю
больш падрабязна:
- Я быў затрыманы міліцыянтамі падчас таго, як нёс
газету “Юбілейка”, спецыяльны нумар у падтрымку
Жанны Абрамавай. Газета на самой справе афіцыйная, і нічога забароненага ў ёй няма. Але ўлады яе
канфіскавалі і тым самым паказваюць, што нават
афіцыйная дзейнасць ў нас не дазваляецца, калі яна
мае непажаданы для ўладаў падтэкст.

Салідарнасць
са зніклымі

16 снежня маладымі актывістамі дэмакратычнага
руху ў Берасці была праведзена традыцыйная
акцыя салідарнасці.
Сімвалічна, што акцыю было вырашана правесці
каля Свята-Мікалаеўскага сабора на цэнтральным
праспекце Машэрава. Пра ход акцыі распавёў Яўген
Скрабец:
- Некалькі маладзёнаў сабраліся, пастаялі з партрэтамі зніклых палітыкаў і грамадскіх дзеячоў – гэта
Завадскі, Красоўскі, Ганчар і Захаранка. А потым гэтыя
партрэты былі вывешаныя на плоце ўздоўж праспекта
Машэрава. На партрэтах таксама была інфармацыя,
каб зрабіць напамін людзям, якія забыліся пра гэта, хто з іх кім быў і калі, пры якіх невысветленых абставінах знік. Праблем ніякіх не ўзнікла, падыходзілі людзі,
задавалі шмат пытанняў. Нават былі такія кур’ёзныя:
колькі нам за гэта грошаў плацяць. А збольшага праблем і негатыву з боку насельніцтва, наведвальнікаў
царквы не было. Што да супрацоўнікаў міліцыі, то іх
побач не было, таму і праблем з імі не ўзнікла.

Выселяют

25 ноября суд Московского р-на г. Бреста принял решение выселить семью из пяти человек, в том
числе шестилетнюю девочку, из квартиры по ул. Кирова, 107 «без предоставления другого жилого
помещения». Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда людей, не имеющих задолженности по
квартплате, делают бездомными.
История
По адресу ул. Кирова, д. 107, кв. 18 постоянно проживают: Инга Владимировна Абрамова, её дочери –
Жанна, Инга, Марианна. Инга Владимировна получила
ордер на квартиру 19 января 1989г. и стала основным
нанимателем. В мае того же года она прописала в квартире мужа и дочерей – Жанну и Ингу. А через 9 лет, в
июне 1998г., в квартире была прописана мать основной
нанимательницы – Климова Нона Ивановна.
Жизнь не стоит на месте. В 1998 году муж Инги
Владимировны уехал на заработки. А в 1999г. из квартиры выписалась Инга Владимировна (хоть и осталась
проживать) и автоматически – её дочери, по причине
их несовершеннолетия. Выписаться из квартиры и
прописаться в доме в д. Тюхиничи стало необходимым для семьи Абрамовых из-за переоформления
документов. Однако дом в Тюхиничах не имел условий
для проживания и использовался как дача, а семья попрежнему жила в Бресте, в своей квартире.
В квартире осталась прописана Климова Н.И.,
которая, по сути, стала основным нанимателем. Достигнув совершеннолетия в 2003г., её внучка Жанна
прописалась в квартире вновь. Она и должна была,
согласно планам семьи, стать основным нанимателем квартиры. Однако в ЖЭС №10 заявили, что пока
не пройдёт трёх лет после перепрописки Жанны,
переоформить ордер на неё они не смогут (что является ложью). Важно также отметить, что никакого
договора поднайма Жанна с бабушкой не заключала
и была прописана как член семьи. Вела совместное с
бабушкой хозяйство – готовила для неё (по состоянию
здоровья Климова Н.И. не могла ухаживать за собой
сама), убирала, оплачивала коммунальные услуги из
общих средств. В 2005 году бабушка Жанны умерла.
Квартира осталась неприватизированной.
Стоит упоминания ещё один факт. В 2002г. у Инги
Владимировны родился третий ребёнок – Марианна.
С самого рождения девочка проживала вместе с матерью в этой же квартире по улице Кирова. На данный
момент Марианна ходит в СШ №7 рядом с домом.

Начало
Проблемы с квартирой у семьи Абрамовых начались 3 апреля 2008г., когда они получили письменное
предписание от ЖЭСа №10 освободить «незаконно
занимаемую» площадь. По мнению ЖЭСа, поскольку
основной наниматель Климова Н.И. умерла 3 декабря
2005г., то и договор найма прекратил своё действие в
этот же день. Поэтому вещи в руки и на выход.
Куда? – спросите Вы. В ответ процитируем решение суда: “Выселить Абрамову Ж.В. из занимаемого
жилого помещения № 18 в д. 107 по ул. Кирова в г.
Бресте без предоставления другого жилого помещения. Взыскать с Абрамовой Ж.В. в пользу КУП
«ЖРЭУ г. Бреста» расходы по оплате госпошлины в
сумме 105.000 рублей.” Т.е. выселить на улицу и ещё
взыскать 105.000 рублей. Как видите, за удовольствие
быть выселенными надо ещё и заплатить.
Суд
В позиции КУП «ЖРЭУ г. Бреста» много неточностей. Так, например, основным нанимателем, начиная
с 1989г., они считают Климову Н.И., хотя она была
прописана только в 1998г. Также упоминают действующий для внучки Климовой Н.И., Жанны, некий
договор поднайма, хотя последняя была прописана в
квартире как член семьи, без всяких договоров.
Во встречном иске Жанна просит признать её членом семьи Климовой Н.И. Она имеет на это право,
поскольку, говоря казённым языком, вела с Климовой
Н.И. совместное хозяйство, а проще говоря, ухаживала за ней во время болезни, готовила, убирала. И если
бы суд признал её членом семьи собственной бабушки, то претензии ЖРЭУ стали бы необоснованными.
Встречный иск в суде выдвинула также мать Жанны. Она указала, что являлась основным нанимателем
квартиры с 1989г. и выписалась по причине переоформления документов на дом. Несмотря на это,
она оставалась проживать в своей квартире вместе
с матерью Климовой Н.И. Инга Владимировна также
попросила суд признать право проживания в квартире
её несовершеннолетней дочери Марианны.

“Цытадэлі” – 35!

У гэтыя дні Берасцейскі горна-турысцкі клуб
“Цытадэль” адзначае сваё 35-годдзе.
А пачыналася ўсё ўвосень 1973 года, калі пры Берасцейскім інжынерна-будаўнічым інстытуце была
створаная секцыя горнага турызму і альпінізму. З
часам яна “вырасла” у клуб “Цытадэль”.
Сёння ў клубе 45 сябраў, якія займаюцца спартовым
турызмам, альпінізмам, скалалазаннем і ўдзельнічаюць у спаборніцтвах па турысцка-прыкладным
мнагабор’і.
А тым часам турклуб “Бярэсце” пры БрДУ будзе
святкаваць 25-я ўгодкі заснавання.
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На фото: Жанна, Маша и Инга Владимировна Абрамовы.

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

за политику?

На суде присутствовала представитель Брестского
горисполкома Борисюк И.В., которая полностью поддержала иск о выселении семьи Абрамовых.
А вот представитель отдела образования Московского района Омельянюк Н.Т. поддержала иск о признании права на пользование квартирой Марианной
– несовершеннолетней дочери Инги Владимировны.
Проявление человечности, а по сути здравого смысла
представителя отдела образования укрепляло позицию семьи Абрамовых в суде.
Однако 25 ноября судья Реутская Е.М. вынесла решение: выселить из квартиры и взыскать госпошлину
и сумму на покрытие судебных издержек с Абрамовой
Жанны. А также отказать в праве на пользование
квартирой Марианне – несовершеннолетней дочери
Инги Владимировны.
Причины
Глядя со стороны, совершенно непонятно, чем
вызвано такое жестокое решение суда. Были все
основания признать Жанну членом семьи Климовой
Н.И., и этого было бы достаточно, чтобы сохранить
жильё для семьи Абрамовых. А шестилетняя Марианна? Никогда до этого не было случаев выселения
из квартиры несовершеннолетних.
В среде юристов и правозащитников напрямую говорится, что кто-то из «власть имущих» (называется

Комментарии

Мы попросили прокомментировать решение суда о
выселении семьи Абрамовых известного правозащитника г. Бреста Романа Кисляка и председателя
Брестской областной организации Партии БНФ
Дмитрия Шиманского.
– Роман Николаевич,
было ли когда-нибудь в
Вашей практике дело о
выселении несовершеннолетних детей?
– В моей практике таких дел не было. Однако
необходимо отметить,
что юридически выселили
только Жанну Абрамову.
Поэтому, когда решение
вступит в силу и судебный
исполнитель придет исполнять решение, выселить
он сможет только Жанну. Для выселения остальных
членов семьи необходим еще один судебный процесс.
Безусловно, решение о выселении Жанны, если оно
не будет отменено, окажет влияние и на судебный
процесс по выселению остальных.
– Какое Ваше ожидание от поданной кассации? Как
будут развиваться события дальше?
– Я ожидаю, что суд кассационной инстанции отменит решение районного суда в связи с нарушениями норм как материального, так и процессуального
права. На мой взгляд, решение райсуда не только не
правовое, но и аморальное. В случае, если судебная
коллегия Брестского областного суда поддержит это
незаконное решение и не отменит его, думаю, ситуация выйдет из правового поля.
Наверняка, Жанну из чувства солидарности поддержат другие активисты демократических сил. Это
может дестабилизировать обстановку в Бресте. Возможны акции протеста, вплоть до выставления палаток на площади Ленина. Как следствие – задержания,
суды, аресты. Надеюсь, что этого не будет, но теперь
всё зависит от облсуда. И вина в «дестабилизации»
обстановки будет лежать на судебных органах, которые встанут на сторону аморального решения.

также «верхушка» правоохранительных органов),
имея доступ к базе «спорных» квартир, присмотрел
для себя или «бедных» родственников квартиру
Абрамовых.
Такая квартира, расположенная в центре города,
потянет минимум на 60-70 тысяч долларов. А дальше
– дело техники: ЖЭС присылает письменное предписание о выселении на основании смерти основного
нанимателя, дело передаётся в суд, выносится решение о выселении – и квартира отходит на баланс КУП
«ЖРЭУ г. Бреста». А по истечении установленного
законодательством срока может быть передана в
пользование «нуждающимся» организаторам выселения. Это первая версия.
Вторая версия связана с политической сферой.
Дело в том, что Абрамова Жанна – активный участник
политической жизни города. Участвовала в президентской компании Александра Милинкевича, собирала
подписи, проводила агитацию. По её заявлению в комитет по правам человека ООН будут рассматриваться
факты нарушения прав и свобод граждан города Бреста. Ни для кого не секрет, что подобная деятельность
не приветствуется в нашей стране.
И активная гражданская позиция Жанны Абрамовой могла повлиять на решение суда. В таком случае
это – политическая месть.
– Дмитрий Петрович,
связана ли, по Вашему
мнению, политическая
деятельность Жанны с
данным судебным процессом?
– С самого начала этого
судебного процесса мы
старались избегать его
политизации. Мы надеялись, что это обычные
проделки коррумпированных чиновников, что суд всё расставит на свои места
и справедливость будет восстановлена.
К сожалению, мы ошиблись. Сейчас можно уверенно говорить, что это жестокая, хорошо спланированная политическая месть. За убеждения, за активную
гражданскую позицию, за твёрдость в отстаивании
своих прав. Жанна – простая, бесхитросная девушка
с открытой душой и добрым сердцем. Но в то же
время с обострённым чувством справедливости, как
и все активисты демократических сил. Она никогда не промолчит, если рядом творят беззаконие и
произвол. Её жалобы не раз становились предметом
рассмотрения и в белорусских судах, и, самое главное,
в международных правозащитных структурах, вскрывая несоответствие белорусских законов нормам
цивилизованного общества. За это власти на неё и
ополчились. Теперь это очевидно.
– Будет ли Партия БНФ и лично Вы, как областной
руководитель, помогать Жанне и её семье отстоять
право на собственную квартиру?
– Во-первых, мы готовим широкомасштабную
информационную кампанию в Бресте. Каждый брест
чанин от мала до велика должен знать о беспределе
властей по отношению к семье Абрамовых. Постараемся также, чтобы у этой истории был и общереспубликанский резонанс. Спецвыпуск “Юбилейки”,
“Дзедзіч” – это только начало.
Во-вторых, необходимо привлечь внимание международных структур. У нас налажены неплохие парт
нёрские отношения с ведущими информационными
агентствами Польши, Германии, Украины и России.
Через зарубежные СМИ мы будем информировать
международное сообщество о правовом беспределе

Младший фигурант дела о выселении Марианна.
Дома её называют просто Машенькой.
Последствия
Решение суда обжалуется в вышестоящих инстанциях. Если жалоба не будет удовлетворена, через
месяц семья Абрамовых окажется на улице.

Владимир ТАРНОВСКИЙ
белорусских властей. Не секрет, что в надежде на западные кредиты наша власть создаёт на западе миф
о либерализации белорусского режима. История с
Жанной Абрамовой должна продемонстрировать,
насколько “свободнее” стало дышать в Беларуси.
В-третьих, мы организуем обращения граждан,
общественных организаций, известных культурных и
политических деятелей в органы власти с требованием
отменить незаконное решение суда.
– Что лично Вас больше всего затронуло в этом
судебном процессе и в решении суда?
– Цинизм чиновников. А вернее, новая ступень цинизма, невиданная ранее. Мы в Беларуси привыкли к
тому, что за своё несогласие с начальником, председателем или президентом тебя могут уволить, отчислить
из университета, оштрафовать или даже посадить по
фальшивому обвинению. У нас нарушается огромное
количество прав и свобод. И, как это ни страшно, наше
общество с этим свыклось.
Но в случае с Жанной власти пошли дальше – они
покушаются на право человека на жизнь, на достойное
существование. Нагло, по-хамски занимаются беспределом в стиле московских бандитских группировок
90-х годов. И ни закон, ни человеческая мораль не
может их остановить!
У моих родителей тоже неприватизированная квартира в центре. Получается, что и к ним в любой момент
могут придти. Одни найдут предлог, чтобы подать иск
о выселении, а другие в суде вынесут нужное решение.
Это страшно. А ещё страшнее то, что наше общество
и с этим свыкнется, как свыклось с увольнениями,
штрафами и другими репрессиями против тех, кто не
согласен строить “совхозный социализм”. “Ну, так вы
ведь оппозиция, – скажет обыватель. – При Сталине
вас бы вообще расстреляли без суда”.
Если коротко, то получается так: цинизм власти и
равнодушие общества. И чем больше наглеет власть,
тем тише сидит молчаливое большинство.
Поэтому актуальным у нас стал лозунг “Возьмёмся
за руки, друзья, чтоб не пропасть по “одиночкам”.
Прошу всех, кто читает “Дзедзіч”, поддержать
Жанну Абрамову. И тогда, будьте уверены, в трудный
час вы тоже ощутите нашу поддержку.
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Vinsent: Чытаць рэп
па-беларуску
– гэта модна

Рэп-выканаўца Vinsent, чый трэк “Адлятаюць
караблі” зараз з’яўляецца адным з лідэраў у
хіт-парадзе на сайце беларускай музыкі “Тузін
Гітоў” (http://music.fromby.net), у бліжэйшы час
прэзентуе свой першы альбом “Пачатак”.
Лірычныя глыбокія тэксты, якасныя ўласныя аранжыроўкі і, зразумела, беларуская мова – вылучаюць
Vinsenta з шэрагу беларускіх рэп-выканаўцаў. Адмыслова для “Дзедзіча” хлопец распавёў пра бліжэйшыя
падзеі ў творчым жыцці беларускамоўнага рэпера.

– Хто такі хлопец-рэпер з цікавым імем Vinsent?
– Звычайны чалавек са сваімі амбіцыямі, марамі,
які зараз навучаецца, атрымоўвае адукацыю і між іншым робіць музыку, якая падыходзіць да яго настрою.
Хутка вы ўжо ўбачыце альбом, які будзе называцца
“Пачатак” – гэта мая дэбютная праца. Альбом запісаны
ўлетку, але выйдзе напрыканцы снежня.
– Распавядзі, як узнікла ідэя стварэння свайго
рэп-праекту?
– Музыкай захапляўся заўсёды. У апошнія гады
вельмі зацікавіўся рэпам, бо падабаюцца рытмы гэтага
стылю. Спачатку паспрабаваў вершы пакласці пад рэпмузыку, паглядзеў што не вельмі і пачаў пісаць сам.
У суседзяў, напрыклад, палякаў, хіп-хоп-рух вельмі
развіты. У нас беларускі, а тым больш беларускамоўны
рэп існуе толькі на прыкладзе некалькіх выканаўцаў.
Ды і калі слухаюць які-небудзь “Нестандартны варыянт”, то многія і ў нас, і за мяжой не ведаюць, што
яны беларусы. Трэба змяняць сітуацыю. Беларуская
мова для творчасці пасуе. Паважаю Сярогу, ён не
адмаўляецца, што беларус, хоць расейцы яго ўспрымаюць як свайго.
– У якім стылі запісаны альбом, пра што спяваеш
і што сваёй творчасцю хочаш сказаць?
– Я думаю, што кожны спявае пра тое, што ў яго
ўнутры. Тут сітуацыя такая – дагэтуль непалітычнага
рэпа ў Беларусі было мала, мой рэп не палітычны,
там ёсць шмат лірыкі, ёсць сацыяльная пародыя,
закранаецца сацыяльная тэматыка.
А наогул спяваю пра тое, што кранае мяне, што я
бачу навокал. Я жыву ў грамадстве і менавіта пра гэта
грамадства спяваю ці, лепш сказаць, чытаю.

Нашыя студэнты ў нашым
універсітэце за мяжой

Кожны чакае чагосьці новага ў сваім жыцці. Часам
становіцца так сумна, што здаецца: вялікая змена
– і ты ўжо зноў бадзёры. Гэта тычыцца і моладзі,
якая ў пошуках новай будучыні і з мэтай здабыць
новыя веды, едзе за мяжу.

Такі рашучы крок робяць не толькі тыя студэнты,
якія з’яўляюцца ўдзельнікамі міжнародных праграм,
але і звычайныя выпускнікі, для якіх жыццё ў іншай
краіне становіцца іспытам на даросласць, разумнасць
і вынаходлівасць.
Студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта –
гэта якраз той прыклад, калі рашучыя маладыя беларусы едуць у Літву з мэтай набыць веды, якія дапамогуць
ім не толькі адаптавацца ў інфармацыйным грамадстве
і стаць гуманітарыем, але і сфарміраваць да канца сваё
“Я”, набыць усё тое, што не знойдзеш у беларускіх ВНУ.
Жыць і вучыцца ў Літве цікава, але ўзнікаюць праблемы,
з якімі студэнты сутыкаюцца ўпершыню. Напрыклад,
часам узнікаюць канфлікты з мясцовымі жыхарамі,
паўстае праблема мовы, студэнт рэдка бывае дома. Ты
ўжо не ў другім горадзе роднай краіны, ты просто паза межамі яе, як эмігрант нейкі. Але з другога пункту
гледжання, чалавек расце, сталее, спазнае свет у іншым
аспекце. Многія студэнты разглядаюць навучанне ў ЕГУ
як магчымаць застацца ў Еўропе. Што ж думаюць самі
“ЕГУшнікі” наконт гэтага этапу ў іх жыцці?

Студэнтка першага курсу Ганна, кажа: “Спачатку
вельмі цяжка адаптавацца, далёка ад бацькоў і гэта
дае мне свабоду. Калі б я вучылася дома, у Беларусі,
то я б не набыла тых магчымасцей, якія тут у мяне ўжо
ёсць. Вельмі падабаецца Вільня. Шкада, што не ведаю
літоўскую мову. Цяжка, што літоўцы нацыяналісты.
Мне было вельмі лёгка першы месяц, праблем не
было, я іх адчуваю толькі зараз”.
“Я адчуваю сябе разгубленай перад той колькасцю
прапаноў і магчымасцей, што адкрываюцца перада
мною . Дома я мела цвёрдую жыццёвую пазіцыю,
а цяпер усё па-іншаму, нават не ведаеш, што табе
трэба. Еўропа іншая, але і Мінск я ужо як бы крыху
згубіла. Свабода… Да яе цяпер ставішся не так, як
раней. Сёння я магу рабіць усё. Іншыя каштоўнасці.
Але жыццё ў Літве – гэта жыццё не ў самой Еўропе,
а ў буферы паміж Еўропай і Беларуссю”, – разважае
Юлія, таксама першакурсніца.
Гады студэнцтва – гэта ўводзіны ў дарослае жыццё.
Мы ніколі не ведаем, што будзе за наступным паваротам, але калі ты хочаш дабіцца пастаўленых мэтаў, то
няма розніцы, за мяжой ты ці на радзіме.Трэба верыць
у лепшае і рабіць тое, што падабаецца. І калі вы зараз
за мяжой, то заўсёды трымайце ў галаве радок з верша
Рыгора Барадуліна: “ Трэба дома бываць часцей, трэба
дома бываць не госцем”…

moladz.org, Тимбука

– Як, дзе і калі ўжо можна будзе пачуць альбом? І
чаму менавіта “Пачатак”?
– Гэта такая сімвалічная назва, якая гаворыць пра
тое, што будзе рост. Гэта ўсё ж такі дэбютная праца.
А калі выйдзе? Я спадзяюся хутка ўжо - напрыканцы
месяца. Зараз дарабляецца вокладка, афармленне,
потым будзе тыражаванне і выхад альбома. Будзе
гэта анансавацца ў СМІ. Лэйбл, які будзе выдаваць
альбом, - гэта БМА.
– Чаму ты чытаеш свой рэп па-беларуску?
– Мне здаецца, што гэта зараз вельмі модна. Чаму?
Таму што гэта мая мова. Я на ёй магу добра выказаць
свае думкі і, шчыра кажучы, ніколі не пісаў на іншай
мове. Усё сур’ёзнае я пісаў па-беларуску. Проста я на
гэтай мове магу выказаць свае думкі найяскравейшым чынам.
Шмат ёсць прыкладаў, шмат плюсаў, чаму па-беларуску. Напрыклад, тое, што ў нас амаль усе чытаюць
рэп па-расейску. Тым самым яны становяцца калькай
расейскага хіп-хопу, а ў расейскім хіп-хопе ўжо прыдумана амаль ўсё. Вылучыцца там вельмі-вельмі складана. А калі ты робіш па-беларуску, то ў цябе адразу
ўжо будзе свая пэўная аўдыторыя, каму падабаецца
менавіта беларуская мова.
Але мая мэта ў тым, каб прыцягнуць менавіта расейскамоўных людзей да беларушчыны. Зараз мой
трэк “Адыходзяць караблі” ўдзельнічае ў хіт-парадзе
на Тузіне Гітоў, я запрашаю галасаваць за яго, калі
вам падабаецца, канечне. Атрымлівайце асалоду,
прыемнага праслухоўвання.

Гутарыў Паша Бярозавы

Андрэйкатура
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Буккросінг у Што такое
Беларусі
“Будзьма”
Паглядзіце на сваю кніжную паліцу над галавой
альбо зазірніце ў кніжную шафу. Тры аднолькавыя
томікі Талстога, бо калісьці і маці, і тата, і бабуля
купілі “Ганну Карэніну” не дамовіўшыся загадзя.
Побач са Львом Мікалаевічам – “Гісторыя ЗША” ў
пяці тамах, якую ніхто не будзе перачытваць. Тут
жа дэтэктывы-аднаразоўкі, якімі неяк цікавілася
бабуля…

Усё гэта можа стаяць у вас, пыліцца і чакаць часу,
калі адправіцца ў смецце. Але ёсць альтэрнатыўныя,
больш карысныя і гуманныя сродкі захоўвання і перасоўвання кніг.
Буккросінг у Беларусі з’явіўся некалькі год таму. У
перакладзе з ангельскай гэта значыць “перасоўванне
кніг”. Сэнс заключаецца ў тым, што, прачытаўшы кнігу,
вы не пакідаеце яе пыліцца на паліцы, а “адпускаеце ў
вольнае плаванне” – перадаеце наступнаму чытачу. І
так з рук у рукі. Мэта - ператварыць свет ў велізарную
бібліятэку.
Натхняльнікамі вандровак кніг сталі няўважлівыя
пасажыры, якія пакідалі газеты і часопісы ў транспарце.
Заснавальнікам буккросінга лічаць амэрыканца
Роба Харнбэйкера, які вырашыў, што на волю можна
адпускаць ня толькі газеты, але і кнігі. Так у 2001г. у
ЗША быў заснаваны першы буккросінг як хваля флэшмоба. Пасля ідэю падхапілі еўрапейцы, найбольш
актыўнымі былі італьянцы.
Схема буккросінгу заключаецца ў наступным. Чалавек рэгіструе сваю кнігу на сайце, які прысвечаны
запуску кніг. Там ёй надаецца спецыяльны нумар.
Да таго ж кнігі маюць невялічкія налепкі, дзе ў двух
словах распавядаецца пра буккросінг і пра тое, што,
прачытаўшы кнігу, трэба абавязкова перадаваць яе
іншым. Прачытаную кнігу адпраўляюць на волю і
сочаць за тым, у каго яна зараз.
Такі спосаб абменьвання літаратурай падыходзіць
нясквапным і дынамічным людзям, якім не шкада адправіць кнігу, якая запылілася ў шафе, ў вандроўку па
чужых руках. Цікаўным раю зазірнуць на http://www.
bookcrossing.by.ru.
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«Одноклассники»
стануць платнымі.

Пасля ўводу сваіх звестак карыстальніку цяпер
прапануецца адправіць SMS для актывацыі ўліковага запісу.
У адваротным выпадку новы ўдзельнік не зможа
адпраўляць паведамленні, ацэньваць фотаздымкі,
пакідаць каментары і наведваць старонкі іншых карыстальнікаў.
Раней зарэгістраваным удзельнікам нічога адпраўляць было не трэба.
Для беларускіх карыстальнікаў рэгістрацыя каштуе 1800 рублёў без уліку падаткаў у выпадку, калі
ён з’яўляецца карыстальнікам velcom (кароткі нумар
3355) ці 1900 рублёў у выпадку, калі адпраўляць запыт
з нумару МТС (нумар 4054). Для абанентаў Diallog і
БеСТ паслуга не прадастаўляецца.
У ліпені на рэсурсе стала даступнай паслуга «Невидимка», якая дазваляе адключыць паведамленне пра
тое, што карыстальнік знаходзіцца ў сетцы, а таксама
дакупіць месца для дадатковых фотаздымкаў.
Стваральнікі сеткі тлумачаць гэтую меру тым, што
гэта неабходна «для падтрымання парадку на сайце
і абароны ўсіх карыстальнікаў ад аўтаматычнага рассылання спаму».

Сяргей Крылоў

“Будзьма Беларусамі!” – гэта нас аб’ядноўвае і
робіць унікальнымі! Менавіта з такім лозунгам у
Беларусі пачалася доўгатэрміновая агульнанацыянальная грамадская кампанія “Будзьма!”.

У сучасным зменлівым свеце найбольш цэняцца
самабытнасць, пачуццё годнасці і яснае бачанне перспектывы. Беларусы вартыя быць паспяховым народам, а поспех магчымы толькі ў адзінстве.
Аб’яднаць беларусаў можна на глебе павагі да сябе,
сваёй краіны, яе гісторыі, культуры і мовы. Веданне
культуры, гісторыі і мовы сваёй краіны надае чалавеку адметнасць сярод іншых народаў. Гэта асноўныя
ідэі кампаніі.
Стваральнікі ідэі “Будзьма” хочуць абудзіць у
жыхароў Беларусі інтарэс да культуры сваёй краіны,
заахвоціць беларусаў да ўсведамлення беларускай
культуры як уласнай каштоўнасці, каб жыхары нашай
краіны прамаўлялі слова “беларус” з годнасцю.
Падчас кампаніі будуць і ўжо ладзяцца шматлікія
культурныя і асветніцкія акцыі па ўсёй Беларусі: лекцыі
па беларускай гісторыі і культуры, канцэрты беларускіх музыкаў і гуртоў, выставы нашых найлепшых
мастакоў, сустрэчы з пісьменнікамі, прэзентацыі кніг,
часопісаў і музычных праектаў і шмат іншага.
Прычым далучыцца да кампаніі са сваёй ідэяй можа
кожны, хто хоча пісаць свае навіны на сайт budzma.
org, наведваць імпрэзы кампаніі і распаўсюджваць
інфармацыю пра яе.
Таксама можна звярнуцца да каардынатараў
“Будзьма!” з прапановай арганізаваць імпрэзу пад
лозунгам кампаніі. Кампанія “Будзьма!” паспрыяе
прыезду ў ваш горад беларускага літаратара, мастака,
музыканта ці навукоўца.
Кантакты каардынатараў кампаніі:
+ 375 29 6320092 (Алена Макоўская),
+ 375 29 6258378 (Ніна Шыдлоўская),
+ 375 29 6273550 (Севярын Квяткоўскі).
Усе анонсы сваіх мерапрыемстваў ды іншую інфармацыю, звязаную з кампаніяй, можна даведацца
на сайце budzma.org.

Павел Біланус

«Будзьма
беларусамі!»
Першая СМС-віктарына для сапраўдных беларусаў. 3 тур.
У межах агульнанацыянальнай грамадскай
кампаніі «Будзьма!» рэдакцыя інфармацыйнааналітычнага бюлетэня «Дзедзіч» праводзіць
СМС-віктарыну «Будзьма беларусамі!».

Вам патрэбна толькі адказаць на 5 пытанняў,
даслаць свой СМС з адказамі на нумар 8(029)8089794,
пасля чаго сярод уладальнікаў нумароў з правільнымі
адказамі будзе метадам «выпадковага выбару» абрана
10 пераможцаў, якія атрымаюць каштоўныя падарункі
ад кампаніі «Будзьма!».
Узор СМС-адказа: «1)а, 2)б, 3)в, 4)г, 5) Каліноўскі.
(Прозвішча і Імя)»
Калі ласка, абавязкова пазначайце свае Імя і Прозвішча, а таксама Горад, у якім вы жывеце.
А зараз – пытанні віктарыны №3:
1. БНР – гэта…
а) Беларускі Народны Рух;
б) Бабруйская Незалежная Рада;
в) Беларуская Народная Рэспубліка;
г) Беларусінская Незалежная Рэспубліка.
2. Які ўніверсал выдаў Касцюшка:
а) Паланецкі;
б) Касцюшкін;
в) Кракаўскі;
г) Гарадзельскі.
3. Якая з беларускіх абласцей найбуйнейшая па
тэрыторыі:
а) Менская;
б) Берасцейская;
в) Магілёўская;
г) Гомельская.
4. Якая з гэтых тэрыторый этнічна не беларуская:
а) Віленшчына;
б) Беласточчына;
в) Смаленшчына;
г) Пскоўшчына.
5. Адзін з заснавальнікаў таварыства філаматаў
і філарэтаў, які за антырасейскую дзейнасць быў
высланы ў Арэнбург на 20 гадоў.
Адказы прымаюцца да 20 снежня на нумар
8(029)8089794.
Пераможцы атрымаюць СМС з віншаваннем, а
потым арганізатары звяжуцца для ўзгаднення перадачы прыза.
Гэта ўжо 3 тур. Падчас другога тура віктарыны
прыйшло 25 правільных адказаў, 10 удзельнікаў атрымалі свае падарункі.
Такая магчымасць ёсць і ў ВАС!!!
Усяго плануецца правесці 5 такіх віктарын. Самых
актыўных удзельнікаў усіх 5-ці этапаў таксама чакаюць прыемныя сюрпрызы.
Можна працягваць зарывацца ў энцыклапедыях!!!
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Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)

ГІСТОРЫЯ

З Арміі Андэрса –

Паляшук Іван Кляўчэня

Адной з невядомых старонак гісторыі нашай Бацькаўшчыны з’яўляецца ўдзел беларусаў у Другой
сусветнай вайне ў складзе польскай арміі пад
камандаваннем генерала Уладыслава Андэрса.
2007 год у Польшчы быў абвешчаны годам імя гэтага славутага генерала. Беларусы ж сёння амаль
зусім не ведаюць пра баявы шлях сваіх землякоў
у Арміі Андэрса. Гэтае няведанне сталася вынікам
дзеясяцігоддзяў існаваўшай забароны ў савецкім
грамадстве на любое крананне азначанай тэмы.
Дык што гэта за армія і які лёс яе вайскоўцаў? На
гэтыя пытанні можа адказаць тыповая жыццёвая
гісторыя аднаго з “андэрсаўцаў” - палешука Івана
Аляксеевіча Кляўчэні.

Іван Кляўчэня нарадзіўся ў 1912 годзе ў вёсцы
Будча сучаснага Ганцавіцкага раёна ў сялянскай сям’і.
Яго свядомае жыццё праходзіла ў час, калі Заходняя
Беларусь уваходзіла ў склад Польшчы. Вёска Івана
знаходзілася амаль ля самай мяжы з БССР. І, дарэчы,
паміж роднай Будчай і суседняй вёскай Чудзін знахо
дзіўся памежны корпус польскіх войскаў - Людвікава.
Як успамінала жыхарка вёскі Будча Анастасія Дайлід:
“У Людвікава войска стаяла, кашары (казармы - аўт.),
салдаты служылі з усяе Заходняй Беларусі. А як стала
вайна (паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь у
верасні 1939 года - аўт.), войскі адышлі, дык будчакі
ды чудзінцы разабралі тыя цагляныя кашары, некалькі
сцен толькі засталося” .
У першай палове 1939 года Іван Аляксеевіч Кляўчэня быў прызваны ў польскае войска і ў складзе
батальёна Корпуса Аховы Памежжа “Людвікава”
ўдзельнічаў у баявых дзеяннях супраць Чырвонай
Арміі. Аднак вельмі хутка трапіў у савецкі палон.
Згодна з рапартам шэфа ХІІ аддзела Генеральнага
Штаба Чырвонай Арміі, у савецкі палон трапілі 4963
беларусы. Пэўная частка з іх была вызвалена, астатнім жа, у тым ліку і Івану Кляўчэні, так не пашэнціла
(тых, хто служыў у польскіх памежных войсках, не
вызвалілі), гэтыя палонныя былі накіраваны ў прамысловыя лагеры Народнага камісарыята чорнай
металургіі - у Крывы Рог, Данбас і Запарожжа. Да
сярэдзіны 1941г. у Ровенскім лагеры знаходзілася

Родны брат Івана Кляўчэні – Канстанцін

2318 беларусаў, Крыварожскім - 2046, Запарожскім
- 400. Да нападу Германіі на Савецкі Саюз лагеры
апошняга напоўніліся яшчэ і дэпартаванымі былымі
грамадзянамі ІІ Рэчы Паспалітай, колькасць якіх, па
розных падліках, складала да 120 тысяч чалавек.
Таму калі ў выніку савецка-польскага пагаднення
ад 30 ліпеня 1941 года (пасля нападу Германіі на Савецкі Саюз) на тэрыторыі СССР з польскіх палонных
пачало стварацца польскае войска пад камандаваннем
генерала Уладыслава Андэрса, многія беларусы не
раздумваючы ўступалі ў яго, запісваючыся палякамі.
Тое самае ў жніўні 1941 года зрабіў і Іван Кляўчэня,
стаўшы вайскоўцам Арміі Андэрса.
Да жніўня 1942 года Армія Андэрса аператыўна
падпарадкоўвалася камандаванню Чырвонай Арміі,
складалася з 6 пяхотных дывізій і іншых часцей і
службаў. Калі гаварыць пра колькасны склад Арміі
Андэрса, то ў сакавіку 1942 года яна налічвала 66
тысяч чалавек, а ў ліпені 1945 года - больш за 228
тысяч чалавек.
У сакавіку - красавіку і жніўні 1942 года Армія Андэрса была эвакуіравана на Сярэдні Усход - Іран, Ірак
і Палесціну. Там яна аб’ядналася з Польскім войскам
на Сярэднім Усходзе ў Польскую армію на Усходзе,
якая дзейнічала на тэрыторыі Ірака. А ў чэрвені 1943
года з яе складу быў вылучаны 2-гі Польскі корпус,
які на чале з Уладзіславам Андэрсам быў накіраваны
ў Паўночную Афрыку.
Паляшук Іван Кляўчэня ў 2 Польскім корпусе ваяваў
у складзе 3-яй дывізіі стральцоў карпацкіх. Сярод вайсковых адзінак Другога Корпусу найбольш беларусаў
было ў гэтай дывізіі (22 %), а таксама ў 5-й крэсавай
дывізіі (45 %).
З Афрыкі ў студзені-лютым 1944 года Армія Андэр
са была пераведзена ў Італію. Тут перад саюзнікамі
(Брытанія, ЗША, Францыя) паўстала задача прарыву
моцных нямецкіх загараджальных ліній “Гітлер” і
“Густава”, якія перашкаджалі далейшаму наступленню на поўнач. Адным са стратэгічных пунктаў лініі
“Густава” быў кляштар Монтэ-Касіна, які знаходіўся
на недаступнай вяршыні гары. У гэтым кляштары

Генерал Уладыслаў Андэрс
бенедыктынцаў размяшчаліся некалькі батальёнаў
элітнай 1-й парашутнай дывізіі вермахта. Спробы 5-й
арміі ЗША і 8-й брытанскай арміі прарыву на поўнач
завяршыліся няўдачай і баі зацягнуліся да траўня.
Страты саюзнікаў склалі звыш 52 тысяч чалавек, з
якіх 8340 загінулі.
У траўні 1944 года задача прарыву лініі Густава была
ўскладзена на 2-гі Польскі корпус. 5-я крэсавая дывізія
павінна была авалодаць ключавымі кропкамі нямецкай абароны на ўзвышшы Відма (польск. - прывід) і
Сан-Анжэла. Тым часам 3-я дывізія карпацкіх стральцоў ішла на штурм кляштара Монтэ-Касіна.
Штурм пачаўся ў ноч з 11 на 12 траўня. Немцаў
выбілі з пярэдніх ліній абароны, аднак умацавацца
не ўдалося. Несучы адчувальныя страты, давялося
адступіць і здаць пазіцыі. Чарговая спроба штурму
была прызначана на ноч з 17 на 18 траўня. Гэтая спроба
аказалася паспяховай, над кляштарам узвіўся белачырвоны польскі сцяг. Яшчэ некалькі дзён спатрэбілася на здабыццё астатніх нямецкіх пазіцый.

Руіны Монтэ-Касіна
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У выніку бітвы 2-гі Польскі корпус страціў 924
чалавекі забітымі, сярод якіх былі 264 уражэнцы Беларусі. Акрамя таго, варта прывесці лічбы загінуўшых
нашых землякоў падчас іншых баталій на Апенінскім
паўвостраве: Ларэта - 234, Касамасіма - 72, Балонія
- 287, іншыя месцы - 11.
Усяго ж ад моманту стварэння Арміі Андэрса загінулі 1583 беларусы.
Сведчаннем адвагі нашых землякоў з’яўляюцца сот
ні прозвішчаў беларусаў сярод кавалераў Памятнага
крыжа Монтэ-Касіна і іншых высокіх узнагародаў.
Іван Аляксеевіч Кляўчэня таксама атрымаў крыж
Монтэ-Касіна. Ён удзельнічаў у непасрэдным штурме
кляштара ў складзе 3-й дывізіі карпацкіх стральцоў.
З успамінаў яго брата Канстанціна Аляксеевіча нам
удалося высветліць, што Іван Кляўчэня быў сур’ёзна
паранены і трапіў у шпіталь, а па вяртанні на Радзіму
“ён вельмі моцна кульгаў”. Невядома, праўда, быў ён
паранены пад Монтэ-Касіна, ці пазней, але ледзь не
да 1947 года Іван Аляксеевіч знаходзіўся ў шпіталі ў
Шатландыі.
Пасля вайны ўсім жадаючым з Арміі Андэрса
прадастаўлялася брытанскае грамадзянства або
магчымасць выехаць у любую краіну свету, у тым
ліку і ў СССР. Многія былыя вайскоўцы засталіся, а
іншыя, хто меў сем’і, каго апанавала туга па Радзіме,
вярнуліся дадому. На працягу 1946 -1948 гадоў каля
тысячы былых вайскоўцаў Арміі Андэрса вярнуліся
ў Беларусь.
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Іван Кляўчэня вярнуўся ў родную Будчу да сямейнай
гаспадаркі з шатландскай вайсковай базы Stewardton
ў 1947 годзе. І калі ў 1939 годзе ён сыходзіў у польскае войска з Лунінецкага павета, то цяпер з яго ўжо
быў вылучаны Ганцавіцкі раён, жыццё ў якім імкліва
мянялася. Паўсюдна, нягледзячы на нежаданне большасці палешукоў, ішла агітацыя за ўступленне сялян
у калгасы, якая суправаджалася запалохваннем,
дыскрымінацыйнай падатковай палітыкай у адносінах
да адзінаасобнікаў, а часам нават і рэпрэсіямі.
Да 1948 года ў Ганцавіцкім раёне існавалі толькі 4
калгасы. Аднак ужо ў 1949 годзе быў узяты курс на
масавую калектывізацыю сельскай гаспадаркі і за адзін толькі гэты год у Ганцавіцкім раёне былі ўтвораныя
33 новыя сельгасарцелі.
18 сакавіка 1949 года і ў Будчы быў створаны калгас, які атрымаў назву “Чырвоны партызан”. З 295
гаспадарак, якія на той час былі ў вёсцы, на момант
арганізацыі ў калгас уступіла 41 сям’я. А па стане на
20 лістапада ў калгасе “Чырвоны партызан” было ўжо
109 сялянскіх гаспадарак. Сведка тых падзей Анастасія
Лукашаўна Дайлід на пытанне, як уступалі ў калгас,
адказала па-простаму і недвусэнсоўна: “Хто сам, а
каго за шкірку, ды й цягнуць…”.
Сям’я Івана Кляўчэні, нягледзячы на тое, што не
была заможнай і не мела шмат зямлі, не ўступала
ў калгас. Паводле ўспамінаў Канстанціна Кляўчэні,
гэтага не жадаў бацька Аляксей Аляксеевіч. Трымалі
некалькі кароў, коней і жылі са сваёй працы.

У ноч з 31 сакавіка на 1 красавіка 1951 года органы
МДБ правялі масавую акцыю па арышце і дэпартацыі
разам з сем’ямі былых вайскоўцаў арміі Андэрса ў
Іркуцкую вобласць. У якасці асноўнага матыву фігуравалі фармулёўкі: “не браў удзелу ў Вялікай
Айчыннай вайне… не мае асаблівых заслугаў перад
савецкай радзімай… знаходзіўся ў гады вайны за
мяжой… служыў у арміі здрадніка Андэрса”. Вядомы
прозвішчы 890 андэрсаўцаў, якія былі дэпартаваныя
ў Сібір. З іх 285 - адзначаныя памятным крыжам
Монтэ-Касіна.
У гэтую самую ноч была арыштаваная і сям’я Івана
Кляўчэні. Паводле ўспамінаў Канстанціна Кляўчэні,
“прыехала НКВД з аўтаматамі. Двое на вуліцы чакалі, а двое зайшлі ў хату. Пачалі брата (Івана - аўт.)
дапытваць, каб нейкія паперы падпісаў, быццам
“изменник Родины”. Потым забралі ўсе дакументы
і нас усю сям’ю завезлі ў Сібір у Іркуцкую вобласць,
Чарамхоўскі раён, у пасёлак Кірпічны. Забралі бацьку
Аляксея Аляксеевіча, брата Івана, мяне і сястру Вольгу.
Бацька і брат працавалі там на цагляным заводзе, а
я скончыў школы 4 класы і таксама пайшоў працаваць. У 1953 годзе памёр Сталін, то нас у 1957 годзе
вызвалілі і мы вярнуліся ў Беларусь. Сястра ў Сібіры
выйшла замуж і пераехала з мужам жыць у Салігорск.
Брат памёр яшчэ ў Сібіры, сэрца не вытрымала. То ў
вёску прыехалі мы з бацькам удваіх. Вярнуўшыся,
даведаліся, што гаспадарку нашу забралі ў калгас, то
і я пайшоў у калгас пасвіць жывёлу.
Хата наша стаяла. Пакуль рамантавалі, то пажылі ў
сваякоў… Па вёсцы праехалі, людзі нам сабралі бульбы, яшчэ нечага, пакрыху развялі. Потым я ажаніўся, а
бацька хутка памёр, бо старэнькі ўжо быў…”.
Такім чынам, Іван Кляўчэня не дачакаўся вяртання
на Беларусь. На сёння не засталося не тое, што яго
ўзнагародаў, але нават і фотакарткі гэтага чалавека,
пражыўшага такое гераічнае жыццё, якое скончылася так трагічна. Не пакінуў гэты чалавек і нашчадкаў.
Не паспеў...
А ягоны брат Канстанцін, які падлеткам спрабаваў збегчы з халоднай Сібіры (ад’ехаў ад Іркуцка
кіламетраў ля 100, пакуль яго не знялі і не вярнулі
назад), усё ж, як вы прачыталі вышэй, вярнуўся на
Радзіму ў 1957 годзе. Але кім ён вярнуўся? “Ворагам
народа”, юнаком з назаўсёды паламаным жыццём. І
ўсё гэта толькі таму, што ягоны брат Іван змагаўся з
фашызмам у складзе польскай арміі пад англійскім
камандаваннем.
Сям’я Канстанціна Кляўчэні да 2008 года (!) не
ведала, што яна рэабілітаваная. Дачка Канстанціна
Кляўчэні “пісала заяву ў Ганцавічы” ў канцы 90-х гадоў
мінулага ўжо стагоддзя, але ніякага адказу не дачакалася. Канстанцін Кляўчэня ж не бачыў у гэтым вялікага
сэнсу. Ён жыў сабе з ярлыком “ворага народа”, перадаючы яго з пакалення ў пакаленне сваім ўжо ўнукам,
адным з якіх з’яўляецца і аўтар гэтага артыкула.
Я пачаў даследаваць тэму Арміі Андэрса падчас
вучобы на гістарычным факультэце. Падштурхнула
мяне да гэтага менавіта імкненне даведацца праўду
адносна гісторыі ўласнага роду. Падчас высвятлення акалічнасцей баявога шляху Кляўчэні Івана былі
зробленыя пісьмовыя запыты ў аддзел ЗАГС горада
Чарамхова Іркуцкай вобласці (дзе сям’я знаходзілася ў ссылцы), а таксама ў аддзел УВД па Брэсцкай
вобласці і ў Міністэрства абароны Брытаніі. У выніку,
удалося высветліць, што Іван Кляўчэня акрамя польскай узнагароды - Крыжа за бітву пад Монтэ-Касіна
№ 6524, атрымаў яшчэ і 4 брытанскія медалі: Зорку
1939-1945, Зорку Італіі, Зорку Абароны, Медаль вайны
1939-1945. І ёсць спадзяванні, што брытанскія ўзнагароды сям’я яшчэ зможа атрымаць праз пасольства
Велікабрытаніі.

Павел ДАЙЛІД
Некаторыя з узнагародаў Івана Кляўчэні

гісторык,
унук “ворага народа”
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА

Студэнцкая вершаваная
“Незавершанасць”
Прэзентацыяй зборніку студэнцкай паэзіі “Незавершанасць” скончыўся конкурс з такім жа
назовам, які ананансаваў і «Дзедзіч».

Сяргей Віцьбіч

Зачынены вокна, зачынены дзьверы.
Настаўнік мастацтва, канспэкт бруднашэры.
Гаворыць аб нейкіх замежных героях,
аб іхных шэдэўрах, пазбытых далонях.
І так кожны раз. Толькі, вось, пазабылі,
сваіх мастакоў, якіх шчыра любілі.
Яны даравалі жыццё ўсё народу,
малюючы фарбай людзей ці прыроду,
падзеі Гісторыі Роднага краю,
якіх у падручніку зараз не маю.
Хай лепей пыліцца, на полцы ляжыць,
чым вочы і далей мне будзе слязіць.
Ну, вось! Усё! І скончылась пара,
а сэрца турбуе адна толькі мара да дому вярнуцца, крыху адпачыць,
уключыць Беланогую, і адчыніць
пяшчотную кнігу, дзе родная мова,
дзе цяплынёй дыхае кожнае слова.
Хто любіць Радзіму - тым я ганарусь!
Пакуль будзем мы - будзе жыць Беларусь!!!

Конкурс вершаў доўжыўся цягам месяца і ахапіў не
толькі Менск, як планавалася спачатку, але і іншыя
гарады Беларусі. У ім прыняло ўдзел 98 чалавек, шмат
з іх дасылалі па некалькі твораў адразу. У выніку былі
абраныя 30 лепшых вершаў, якія склалі зборнік студэнцкай паэзіі “НезаВЕРШанасць”.
У склад журы ўвайшлі вядомы беларускі празаік,
рэдактар часопісу “Сусветная літаратура” Алесь Наварыч, рэдактар часопіса “Маладосць” паэтэса Раіса
Баравікова і загадчыца аддзела паэзіі часопіса “Маладосць” Віка Трэнас.
“Дзедзіч” вырашыў пазнаёміць берасцейскіх студэнтаў з лепшымі творамі, якія патрапілі ў зборнік.
Можа сярод гэтых вершаваных радкоў вы нешта
знойдзеце і пра сябе!

Паўлін Цвік

Парнае каханне

Я цябе пакахаю на пары,
У выкладчыка хай будзе шок,
І вось гэтую дзікую мару
Я зраблю ў яго на вачох.
Ты крычы, раздзірай маю спіну,
Ён падручнікам кіне мне ў твар,
Я кахаю зараз дзяўчыну –
Цікавейшых не можа быць пар.
Ціха-ціха шапчы мне на вушка,
Аднагрупнікаў усіх не будзі:
Яны сёння кахаліся ночкай,
Толькі мы іншы час не знайшлі.
І няхай зноў выкладчык чытае
Філасофію рымскай зямлі,
Адчуваеш, мая дарагая,
Як цудоўна мы час правялі.
Я цябе пакахаў у дэканаце,
Як дэкан гэта кожны дзень робіць.
Я цябе пакахаў у рэктараце...
Дарагая, на сёння мо хопіць?

ЯНА САМАЯ

Чалавек студэнту брат.
Ён у тым не вінаваты.
Толькі вось не прызнаюцца,
Хто каму малодшы брат.
Піянер студэнту піць
Можа нават не наліць,
Бо са справы рэвалюцыі
Той перыядычна кпіць.
Банкамат студэнту - Бог:
Той прыйшоў - ён дапамог.
Толькі трэба памаліцца,
Узгадаць пін-код каб змог.
Дэканат студэнту - жах,
Б’юць у спіну і пад пах.
Ноччу нам з-за іх не спіцца І зрывае зранку дах.
Сесія ў студэнтаў - міт.
Ты не вер - яна ж, як СНІД,
Шпацыруе па планеце.
Гэткі міт-касмапаліт.
А сабе студэнты - хто?
Бог, ці міт, ці дзед Піхто?
Не дарослыя, не дзеці
Ды не коні ў паліто…

Ілона Валынец

Ваня Булва

Студэнт

Ад вераснёўскае пары
Нявыспана, няголена,
Паўзу з глыбокае нары Хвастатая жывёліна.
Каму ў нябёсах век лунаць,
Лучыцца з даляглядамі;
Мне ж - каву горкую глытаць
Марознымі калядамі.
“Жывёле, каб такі напой?”
Так, сябра, маеш рацыю.
Ды ўсё, што робіцца з табой Прыватнасці мутацыі.
Вясновы гон, студэнт імкне
Схавацца, закарэніцца.
Вось-вось наканаваны мне
На калідоры стрэнецца.
І цягне хвост адкупаваць
На ложак свой пракруставы.
Ён ціхі, ветлы, як дрыгва,
Ён можа на твой густ “на вы”
Дыягназ ставіць - абібок!
Невінаваты, людцы, я
Бяда - пайшла ў няслушны бок
Сляпая эвалюцыя.
А ў камяністую раллю
Зярняты кінь - не родзіцца,
Я часам нештачкі зраблю
І хвост мой падкароціцца,
А потым вырасце ізноў
Недазмагаўся я ж... Чакай!!!
Мне моташна ад прапаноў
Зрабіцца хітрай яшчаркай.
Шкада да слёз свайго хваста Бязглуздая эмоцыя
У жыцці, дзе гэтак зручна стаць
Бясхвостым утаймоўцаю.

Alex M

Мы жывем

Поўніцца рознымі лёсамі
Наш ненадзейны час…
Хованкі за бярозамі,
Думкі ўсе напаказ.
Хто мы? Чаго прыйшлі сюды?
Полымя нашых вачэй
Гэтай маланкай высеклі
Каты сівых начэй.
Поўня па-над галовамі…
Колькі нас? Падлічы!
Лекамі, а не словамі
Будзем душу лячыць.
Розныя па змястоўнасці,
Едныя па крыві.
Рознымі лёсамі поўніцца
Час. І крычыць: “Жыві!”
Мы і жывем… Па-рознаму.
Ціха і гучна жывем.
Вершамі, летам і прозаю,
Кожнай хвілінай і днём…

Марына Лось
Раніца – ідзе вясна, бушуе кроў...
Дачніца – пасадзіць кветкі і фасоль...
Пятніца і заўтра зноў выходны дзень.
Паліцца мінулы тыдзень у вадзе.
Раніца, у гарбатніку няма вады,
Школьніца – шукае сшыткі, як заўжды...
Лётчыца – адвозіць сонца каляды...
Конніца – бяжыць праз горад у нікуды...
Раніца – і цемры зноў няма наўкол,
Раніца – рассталісь зноўку мы з табой,
Раніца – шуміць вада, гарыць вада,
Раніца – клубіцца ў кубку мой настрой...

Cтудэнт - змагар, студэнт, ты волат.
Хоць раніцой заспаны твар
Бурлівы твой жыццёвы побыт,
Залік, экзамен, семінар.
Пакаштаваць бы кавы з тортам!
Але душой не пакрыўлю,
Хутчэй за ўсё любімы “Ролтан”
На ўсю стыпендыю куплю!
Цікава жыць у інтэрнаце,
У інтэрнэце засынаць,
Або знаходзіцца ў чаце,
І СМС-кі дасылаць!
Усё для нас: гурткі і клубы,
Калайдэр, Космас без праблем,
Сябры з Кітая, Польшчы, Кубы,
Або байкклуб ці БРСМ.
Наш край для ўсіх людзей адкрыты,
Спявай, вучыся, вынаходзь,
Працуй для шчасця, дабрабыту,
І з думай чорнай не прыходзь!
Што ж, Маладосць, настаў твой выхад,
І колькі б свет наш не стаяў,
Студэнт – узор, студэнт – ты прыклад
І светлых мар, і добрых спраў!

Алена Харук
Туман наліпае на вокны,
І лектар, здаецца, замоўк,
А вецер страсае – нягоднік –
Вільготны па-восеньску шоўк.
І кружыцца ў жоўтай сукенцы
Мой свет з-за капрызаў шаўца,
Пужае нясмелае сэрца,
Што гэта не мае канца.
Ізноў драбязою маросіць,
Бы толькі расой па траве,
На дзіва бясконцая восень
З сабой у самоту заве.
Пад цяжарам шэрых аблокаў,
Мне чуецца лёгкасць усё ж:
Я веру, што дзесьці далёка,
Аднойчы канчаецца дождж.
Там штосьці губляе значэнне…
І раптам даносіцца гук:
“Пра сутнасць сваіх летуценняў
Раскажа Алена Харук!

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

КУЛЬТУРА

Беларусы,
якія змянілі свет

Дошка гонару

Распачынаем новую рубрыку, прысвечаную беларусам, якія ўславілі свае імены найбольш значнымі
дасягненнямі ў любой галіне дзейнасці. Галоўным крытэрам адбору постацяў з’яўляецца іх сталенне
як асобы на беларускай зямлі і выхаванне на глебе беларускай культуры. Для кожнага нумара мы
адбярэм 3 асобы, якіх узрасціла і падаравала свету беларуская зямля.

Барыс Кіт
(нар. 1910 г).

Акадэмік Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі ў
Парыжы. Былы астранаўтычны даследчык амерыканскай фірмы ракетных і касмічных даследванняў
Norte American Aviation ў Лос-Анджэлесе.

Сімяон Полацкі
(1629 – 1680гг.)

Дзякуючы яму Расея ўвайшла ў кантэкст еўрапейскай культуры. Першы ў гісторыі краіны паэт і драматург. Яго маскоўскія папярэднікі не ведалі еўрапейскіх
мастацкіх стыляў.
Прыехаўшы з Полацка ў Маскву, ён пазнаеміў
краіну са сваімі вершамі, напісанымі ў стылі барока.
Сімяон Полацкі застаўся адзіным прадстаўніком гэтага
напрамку ў Расеі.
Але шляхам прапаганды еўрапейскай культуры і
ўплыву на царскіх асоб, выхавацелем і настаўнікам
якіх з’яўляўся, яму ўдалося дамагчыся таго, што прадстаўнікоў наступных стыляў – класіцызму, рамантызму
і г.д. – аказалалася значна больш.
Сімяон Полацкі навучаўся і працаваў у лепшых
навучальных установах ВКЛ і перанёс свой досвед
на расейскую зямлю. Дзякуючы яму ў Расеі з’явіўся
першы прафесійны тэатр, адкрылася першая свецкая
друкарня, і, самае галоўнае, па яго праекце была створана першая вышэйшая навучальная ўстанова.
Пад канец жыцця ён вырашыў аддаць належнае
і сваёй радзіме, таму значныя сумы, якія здабыў у
Маскве, ен перавёў беларускім манастырам.

Алена Харук

Журомская Любоў

Гандурас! - сказаў выкладчык.
- Лiмпапо! - сказаў студэнт.
Не пужайся, перакладчык Розных моваў наш акцэнт.
Спiць Надзея на паперы,
Люба думае ў вакно.
Тэлефон кахае Вера,
А выкладчык: бо-бо-бо...
Колькi пар праходзiць часам,
Калi дзесьцi штосьцi ёсць,
Калектыўная зараза
Цi юнацтва прагажосць?

Гаўрыла Вашчанка
(нар. 1928 г.)

Сучасны мастак. Лаўрэат медаля
«Францыск Скарына»,
Дзяржаўнай прэміі
Беларусі і шматлікіх
мастацкіх выставаў,
акадэмік жывапісу Беларускай акадэміі мастацтваў.
Гаўрыла Харытонавіч у 1994 г. уганараваны пачэсным званнем «Чалавек года» і залатым медалём у
Біяграфічным інстытуце ЗША, а Міжнародны Біяграфічны цэнтр у Кэмбрыджы (Англія) надаў яму званне
«Чалавек ХХ стагоддзя».
Вучыўся на мастака ў Кіеве і ў Львове. Выкладаў
жывапіс у Кішынёве. Працуе ў галіне станковага жывапісу і акварэлі, манументальнай размалёўкі. Стварыў вітражы ў касцёле св. Сымона і Алены ў Менску
і інш. У Гомелі з 2002г. дзейнічае яго персанальная
карцінная галерэя.
- Лiмпапо, - гавораць дзецi,
- Гандурас, - наўкол крычаць.
А! То з маладых у свеце
Будуць сталых вырабляць!
Каб ты змог з сур’езным вiдам
Выгаворваць i вучыць,
Звацца Мухiным Давiдам Паглядзiце, як гучыць!
З нашай юнай глупай мовы
Перавучваць будзеш нас,
Каб высокiм чыстым хорам
Мы спявалi “Гандурас!”

Падрыхтавала Ганна Гурына

Працаваў у аддзеле даследвання і будаўніцтва
спадарожнікаў сувязі ў Вашынгтоне, удзельнічаў у
падрыхтоўцы першых амерыканскіх касмічных і ракетных сістэм. Ён першым разлічыў прынцыпы выкарыстання вадароду як паліва для касмічных ракет,
што дазволіла амерыканскім касманаўтам даляцець
да Месяца.
Сябра шматлікіх астранаўчых таварыстваў: Амерыканскага, Брытанскага, Нямецкага, сябра камітэта
гісторыі Міжнароднай Акадэміі Астранаўтыкі (Парыж).
Барысу Кіту нададзена званне заслужанага прафесара
Мэрылэндскага універсітэта. Таварыства імя Германа
Обэрта (ФРГ) узнагародзіла вучонага залатым медалём за дасягненні ў галіне астранаўтыкі.
На свае юбілеі ён атрымлівае віншаванні ад прэзідэнта ЗША.
Барыс Уладзіміравіч вучыўся у Наваградскай
гімназіі, закончыў Віленскі ўніверсітэт, быў выкладчыкам і дырэктарам Віленскай беларускай гімназіі,
Наваградскай гімназіі, іншых школ на Віленшчыне. За
беларускую патрыятычную дзейнасць пераследаваўся ўладамі Польшчы, СССР, нацысцкай Нямеччыны,
сядзеў у турме гестапа.
У 1948 г. эміграваў у ЗША. Зараз жыве ў Нямеччыне. Яго сын Уладзімір працуе намеснікам міністра ў
НАСА ў Вашынгтоне.
Барыс Уладзіміравіч ганарыцца сваім беларускім
паходжаннем. Ён быў адным з першых арганізатараў беларускай суполкі ў горадзе Саўт-Рывер. Ён
заснаваў прэмію свайго імя, у ліку лаўрэатаў якой
– Радзім Гарэцкі, Адам Мальдзіс, Сяргей Законнікаў,
Вольга Іпатава, Уладзімер Арлоў, Валер Каліноўскі,
Алег Мінкін…
На пачатку 90-х гг., калі Беларусь стала незалежнай,
ён прыехаў на радзіму, пачаў ажыццяўляць планы
стварэння Беларускага нацыянальнага універсітэта
(па тыпу еўрапейскіх).
Але ў 1994 г. у Беларусі змянілася ўлада, змянілася
афіцыйнае стаўленне да мовы, да нацыянальнай культуры і ён быў вымушаны з’ехаць. З таго часу больш
у Беларусь не вяртаўся.

Падрыхтавала Ганна Гурына
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Мой родны кут... (Я.Колас)

ЭКАЛОГІЯ

Беларусь чакае
турыстаў!

У апошнія некалькі гадоў у нашай дзяржаве актыўна мусіруецца тэма развіцця “беларускага турызму”. На самым высокім узроўні папулярызацыю
нашай краіны, як вельмі прывабнага турыстычнага
рэгіёна, называюць адной з галоўных дзяржаўных
праграм. У сувязі з гэтым была прынятая нават
адмысловая праграма развіцця турызму на 20062010 гады, дзе сапраўды гаворыцца аб тым, як і
якімі спосабамі будзе дасягацца мэта па масавым
прыцягненні замежных турыстаў у Беларусь.

Акультурванне гарадоў (спадзяемся, пазітыўныя
змены ў абліччы Берасця заўважаюць усе берасцейцы), спрэчная і не заўсёды задавальняльная для гісторыкаў, але ўсё ж рэканструкцыя гістарычных аб’ектаў
(Мірскі, Нясвіжскі замкі), стварэнне музеяў і цэлых
комплексаў (дамы-музеі Т. Касцюшка, А. Міцкевіча,
“Полацак - цэнтр Еўропы” і т.д.), а таксама планы па
ўзнаўленню і рэканструкцыі ў Берасцейскай вобласці
Косаўскага палаца, палаца Сапегаў і шматлікіх іншых
аб’ектаў, дазваляюць паверыць у тое, што вось-вось у
найбліжэйшай будучыні да нас ліне натоўп турыстаў,
якія стаміліся ад еўрапейскага пафасу і раскошы, каб
акунуцца ў самабытнасць нязведанага краю.
Берасцейскай вобласці ў гэтым плане таксама нададзена значнае месца. Па адзнацы адмыслоўцаў з
Нацыянальнага агенцтва па турызме, наша вобласць
для прыцягнення турыстаў выглядае зусім не бедна
і вылучаецца як адзін з перадавых рэгіёнаў па насычанасці помнікамі гісторыі і культуры, музеямі ды і
наогул па агульным узроўні інфраструктуры. Добра,
што не ўсе лясы ператварылі ў гаспадарчыя ўгоддзі, а
аб’екты, якія захавалі адметнасць даўніны, мясцовыя
ўлады пачынаюць разглядаць як помнікі гісторыі. Так
у наваколлях Ружанскага палаца Сапегаў да нядаўняга часу мясцовыя жыхары пасвілі хатнюю жывёлу,
а вакол размяшчаліся ўбогія гаспадарчыя пабудовы
мясцовых жыхароў. У сценах палаца Пуслоўскіх побач

з Косавам моладзь актыўна ўжывала алкагольныя
напоі, там жа пакідаючы тару і сімвалічныя надпісы
класічнага зместу: “Маша - дура” і “Тут быў Саня з
хлопцамі” на памяць аб сабе.
Але пакінем увесь негатыў з нагоды культурнасці
нашага народа і здольнасці шанаваць сваё мінулае
і даведаемся ў спецыялістаў і людзей, звязаных з
турызмам, якім жа спосабам можна прыцягнуць замежнікаў у Беларусь. Вось што кажа Яўген Вярэніч,
галоўны спецыяліст турыстычнага сектара Берасцейскага дзяржаўнага ўніверсітэта: “Беларусь, першым
чынам, прыцягвае сваёй прыроднай складаючай:
Белавежская пушча, шматлікія запаведнікі, а таксама
ўнікальны нацыянальны складнік: школа народнай
творчасці (ганчарства, бортніцтва), унікальныя архітэктурныя будынкі (сярэднявечныя замкі, сядзібы,
палацы). Можна прыцягваць этнічных турыстаў, якія
едуць наведаць свае мінулыя карані, гэта, першым
чынам, палякі і габрэі. Зараз, калі еўрапеец едзе ў
Беларусь, то гэта ў асноўным альбо паляўнічыя, якія
прыязджаюць паляваць на зубраў і кабаноў, або таксама людзі, якія цікавяцца гісторыяй нашай радзімы,
яе нацыянальным каларытам”.
Завітаем у некалькі берасцейскіх музеяў, каб
даведацца, як часта туды наведваюцца замежнікі. У
абласным краязнаўчым музеі і яго філіяле – Музеі
выратаваных мастацкіх каштоўнасцяў – надта не
пахваліліся лічбамі. Не так часта туды зазіраюць, як
магло бы быць. Калі і прыязджаюць групы, то яны
накіроўваюцца ў крэпасць і музей “Бярэсце”. У пачатку 90-х і то было больш, па дадзеных за апошнія
гады: у 2004г. “Спасёнку” наведала 165 замежнікаў,
а за першае паўгоддзе 2008 каля 100, калі дынаміка
захаваецца, то да канца года будзе 200. Павелічэнне
не такое, аб якім можна гаварыць з радасцю.
У Музеі гісторыі горада Берасця распавялі, што
замежнікі наведваюць яго ў асноўным улетку, калі
наступае пара адпачынкаў. Прыязджаюць госці з
Нямеччыны, Польшчы, бываюць з Англіі, прыязджа-

юць і з Расеі, але часцей увесну, падчас святкавання
Дня Перамогі. У асноўным гэта людзі, якія прыехалі
менавіта пазнаёміцца з Беларуссю, і, часткова, людзі
што прыязджаюць у родныя месцы, звязаныя з іх
продкамі.
З 2006 года ў Берасці працуе Турысцка-інфармацыйны цэнтр. На жаль, не шмат хто з берасцейцаў
і гасцей горада ведае пра яго. Цэнтр размешчаны
на першым паверсе гатэля “Інтурыст” па праспекце
Машэрава. Менавіта там цалкам бясплатна кожны
жадаючы можа атрымаць самую поўную інфармацыю аб славутасцях Беларусі і Берасцейшчыны. Як
паведаміла дырэктарка берасцейскага філіяла Нацыянальнага агенцтва турызму Наталля Міхальчук, у
турысцка-інфармацыйны цэнтр у сярэднім звяртаецца
да 300 турыстаў. Сёлета, за час тэатральнага фэсту
“Белая Вежа”, цэнтр абслужыў каля 2000 чалавек. Ён і
створаны, у асноўным, для замежных гасцей, але калі
прыходзяць беларускія турысты, то там дапамогуць
вызначыцца з выбарам турфірмы, якая арганізуе ваш
адпачынак.
Усё ж галоўнай візітоўкай Берасця па-ранейшаму
з’яўляецца крэпасць. У савецкія часы туды ехаў увесь
СССР, ды і зараз няма і дня, каб па тэрыторыі мемарыяла не шпацыравалі турыстычныя групы.
Да 1000-годдзя Берасця крэпасць, па задумцы
архітэктараў разам з кіраўніцтвам горада, павінна
стаць буйным турыстычным комплексам краіны. За
10 гадоў тут збіраюцца ўзнавіць Берасцейскі замак з
рамесным дваром, карчмой, млыном і броварам, стварыць Нацыянальны музей тэхнікі, музей узбраенняў
і пашырыць музей абароны Берасцейскай крэпасці,
узвесці макет сярэднявечнага горада ў маштабе 1:5
і правесці кансервацыю комплексу Бернардынскіх
кляштараў 17-18 стагоддзяў.
І яшчэ, мае суразмоўцы ў гутарцы з сумам казалі,
што Беларусь зможа стаць па-сапраўднаму турыстычнай краінай толькі пасля таго, як аб самой краіне
пабольш даведаюцца ў свеце і перастануць уяўляць
нас, як частку Расеі. Для гэтага неабходныя не толькі
пазітыўная рэклама краіны на сусветным узроўні,
але і больш актыўная знешняя палітыка дзяржавы.
Бо што хаваць, для большасці еўрапейцаў Беларусь
па ранейшаму асацыюецца з Чарнобылем, СССР і
асобай прэзідэнта Лукашэнкі, як “апошняга дыктатара Еўропы”.

Алесь ЖОЛУД

Фота: Igar Byshnev

Людзьмі звацца! (Я.Купала)

ПРАВА

ЛЮБЛЮ БЕЛАРУСЬ,
МАЮ ЧЫМ ГАНАРЫЦЦА
Да ўвагі творчых маладых асоб.
Абвяшчаецца краязнаўча-гiстарычны конкурс
прац – прэзентацый Беларусi.

Цягам блiжэйшых трох месяцаў мы будзем
прымаць вашыя творы па вышэй азначанай
тэме.
Фармат – любы з прыдатных для размяшчэння ў розных вiдах сродкаў масавай iнфармацыі: у друку, iнтэрнэце, радыё ці тэлебачанні. Гэта могуць быць артыкулы, нарысы,
эсэ, прэзентацыі Power Point, фота, гуказапiсы. Карацей усё, што вы здольны будзеце
зрабiць. Прэзентаваць можна як Беларусь у
цэлым, так і асобныя шэдэўры мастацтва,
помнікі архітэктуры, гістарычныя падзеі,
стылі, напрамкі, імёны. Арыгiнальнасць вiтаецца. Прафесіяналізм не патрабуецца. Ідэя
выкладання – на ваш выбар.
Лепшыя працы будуць размешчаны ў
бюлетэні “Дзедзiч”, на сайце dzedzich.org, а
таксама ў iншых незалежных рэгіянальных
ды рэспубліканскіх СМІ.
Для ўсiх удзельнікаў будзе арганiзаваная
экскурсiя па старым невядомым Берасці,
паход у музей, а таксама азнаямляльныя
сустрэчы з навукоўцамi i прадстаўнiкамi НДА,

Адным радком
Вада камень точыць

Заява на рэгістрацыю ПАГА “Рух “За Свабоду” і усе
неабходныя дадатковыя дакументы чацверты раз
перададзены ў Міністэрства юстыцыі.
У заяве гаворыцца, што асноўнай мэтай Праваабаронча-асветніцкага грамадскага аб’яднання “Рух “За
Свабоду” з’яўляецца абарона правоў і свабод чалавека,
якія зафіксаваныя ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
і ў міжнародных дакументах па правах чалавека, а
таксама асвета грамадзян у гэтай сферы.
Рашэнне аб стварэнні Праваабаронча-асветніцкага
грамадскага аб’яднання “Рух “За Свабоду” прынятае
на Устаноўчай канферэнцыі, якая адбылася 23 кастрычніка. У канферэнцыі ўдзельнічалі больш за 70
прадстаўнікоў з усіх рэгіёнаў Беларусі.
Гэта ўжо чацвёртая спроба Руху “За Свабоду” легалізаваць сваю дзейнасць. Дакументы на рэгістрацыю
падаваліся сёлета 10 сакавіка, 21 ліпеня і 12 верасня
2007, Ва усіх папярэдніх выпадках Мінюст адмаўляў
у рэгістрацыі па розных надуманых прычынах. Абскарджванні рашэнняў Мінюста у Вярхоўным Судзе
плёну не далі.

Беларусізацыя МТС

У Берасці актывісты руху “За свабоду”, разам з
сябрамі “Дзедзіча” падтрымалі акцыю па беларусізацыі МТС і пачалі актыўны збор подпісаў пад
просьбай аб наданні беларускай мове большай
увагі ў працы СТАА “Мабільныя ТэлеСістэмы”.
Плануецца сабраць больш за 1000 подпісаў. Нагадаем, што ў межах акцыі, якую распачалі Малады

якiя займаюцца праблемамi захавання беларускай нацыянальнай спадчыны.
Для аўтараў лепшых прац у якасцi прыза
будзе праведзена экскурсiя па знакамітых
мясцінах Беларусi. Мiр, Нясвiж, Наваградак,
Ружаны i шмат iншых цiкавых гарадоў вы
зможаце пабачыць падчас двухдзённага
вандравання па Беларусi.
Мы гарантуем вясёлае ды пазнавальнае
баўленне часу для ўсiх, каму цiкава мiнуўшчына, матэрыяльная спадчына i духоўныя
здабыткi нашай Радзiмы.
не сумнявайцеся ў сваiх сiлах!
будзьце вартымi ўславiць Беларусь!
Працы прымаюцца ў электронным і друкаваным выглядзе на мэйл:
lubluganarus@gmail.com
ці паштовы адрас:
г. Брэст, вул. К.Маркса 36-13, Віктару.
Падрабязная інфармацыя па тэл.:
(033) 698-59-24 (з 19-00 да 20-00 штодзённа па буднях), а таксама па электроннай
пошце.
dzedzich week-news
фронт і Моладзь БНФ, па ўсёй Беларусі актывісты
грамадскіх арганізацый збіраюць подпісы сярод
жыхароў краіны пад агульнай просьбай, каб дамагчыся стварэння беларускамоўнага варыянту паслугі
“Мабільны памагаты”.

Белсат – наш тэлеканал

Берасцейскія актывісты руху “За свабоду” правялі
ў горадзе акцыю па раздачы рэкламнай прадукцыі
з лагатыпамі тэлеканала “БЕЛСАТ”.
Жыхарам горада на цэнтральных вуліцах раздаваліся значкі, торбачкі і флаеры з “белсатаўскай”
сімволікай і тлумачэннямі, як і дзе можна глядзець
гэты тэлеканал.
Што цікава, многія жыхары горада казалі, што чулі
пра канал і былі б не супраць мець яго ў агульным
пакеце кабельных тэлеканалаў.

Абнаўленне пушчы

Да 2009 года ў Нацыянальным парку “Белавежская пушча” будзе пабудавана і рэканструявана
больш за 20 аб’ектаў.
Гэта прадугледжана планам мерапрыемстваў па
падрыхтоўцы да святкавання ў наступным годзе 600годдзя ўсталявання запаведнага рэжыму ў пушчы.
Акрамя таго, у парку плануюцца 4 новыя экалагічныя
маршруты, накіраваныя на знаёмства з рэдкімі відамі
жывёл і птушак, унікальнай, захаванай у некранутым
выглядзе прыродай.

Конкурс ЭСЭ

Інтэрнэт-супольнасць Moladz.org абвяшчае пра пачатак новага конкурсу ў рамках кампаніі “Будзьма”.
Мы прапаноўваем Вам напісаць ЭСЭ на тэму: “Што
для мяне значыць Беларусь”. Напэўна, мы не заўсёды задумваемся над пытаннямі, чаму мы нарадзіліся
менавіта ў гэтай краіне, чым мы можам ганарыцца,

АБ’ЯВЫ
БЕРАСЦЕЙСКАЯ Абласная
АРГАНІЗАЦЫЯ

ПартыІ БНФ

распачынае ў Берасці новую агульнагарадскую кампанію “Разам за утульны горад”.
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, (029) 808-97-94.
Абласная арганізацыя Партыі БНФ

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) 782-88-81 (Павал).
Таксама запрашаем да супрацоўніцтва мастакоў, карыкатурыстаў, фатографаў.
Прэс-служба “Дзедзіча”
што падрыхтаваў нам лёс на нашай Радзіме. Гэты спіс
можна працягваць бясконца. Moladz.org упэўнены,
што да нас завітваюць самыя таленавітыя, разумныя
хлопцы і дзяўчаты, якія захапляюцца сваёй краінай.
Таму пішыце нам свае невялічкія крэатыўныя творы і
атрымлівайце падарункі.
Умовы конкурсу вельмі простыя. Вы пішыце ЭСЭ на
тэму: “Што для мяне значыць Беларусь”, дасылаеце на
паштовую скрыню vkonkurs @ gmail.com (з пазнакай
Будзьма). Конкурс будзе доўжыцца да 20 снежня.
Самыя лепшыя творы будуць апублікаваны на сайце www.moladz.org, пераможцы конкурсу абавязкова
атрымаюць падарункі.
Удзельнічайце! Думайце! Пішыце!
Будзьма маладымі!
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Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)

АДПАЧЫНАК
ДАРЭЧЫ
Сядзіць малады (гадоў 12-ці) Майкл Карлеонэ...
Задумаўся. Побач статуэтка панны Марыі. Хутка Новы
год. Свечкі вэндзіць пачынаюць... Бярэ Майкл аркуш
паперы і піша:
“Дарагі Божанька! Хутка Новы год. Падары мне,
калі ласка, вялікі чырвоны ровар з никеліраванымі
пад...”
Аглядаецца на божую маці, уздыхае:
– Не падорыць! Дарма мы тады гэтага хлопца
замачылі... Ну ды ён сам вінаваты, навошта ў чужы
раён прыпёрся?
Яшчэ раз уздыхае і выкідае свой ліст. Праз пару
хвілін бярэ новы аркуш паперы і пачынае зноў:
“Дарагі Божанька! Хутка Новы год. Падары мне,
калі ласка, вялікі чырвоны ровар з никеліраванымі
пад...”
Аглядаецца на божую маці, уздыхае:
– Не падорыць! Дарма я тады гэтую дзеўку згвалціў... Ну ды сама вінаватая, я ж ёй дзвесце баксаў
прапаноўваў, не ўзяла.
Ізноў уздыхае і выкідае ліст... Потым ускоквае зза стала з выглядам чалавека, які знайшоў выхад з
цяжкага становішча, выбягае на хвіліну, вяртаецца
з невялікай драўлянай скрыняй, цвікамі і малатком.
Кладзе божую маці ў скрыню, забівае цвікі і садзіцца
пісаць ліст:
“Карацей, Бог! Калі ты жадаеш убачыць сваю
маці...”
***
Ідзе святар па дарозе і бачыць, як мужык траву
косіць. А на касе ў яго званочак прывязаны.
- Навошта, мужык, ты званок на касу павесіў.
- А затым, каб ад звону ў траве ўсякія птушачкімышкі разбягаліся і я нікога касой не пашкодзіў.
- Вунь ты як аб істотах зямных клапоцішся, давай я
табе за гэта грахі адпушчу. Ёсць у чым пакаяцца?
- Так,бацюшка, ёсць. Я з гаспадарскай дачкой
грашу ў амбары.
- Ну што ж, адпускаю гэты грэх. Ёсць яшчэ што?
- Так, бацечка, яшчэ з гаспадыняй грашу.
- Не добра, вядома. Але, калі абяцаў, адпускаю і
гэты грэх.
- А калі гаспадыня з дачкой у горад на кірмаш
з’язджаюць, я з гаспадаром грашу.
- Мужык, ды табе званок не на касу вешаць трэба!
***
Вырашыў мужык гадоў так у 35-40 хрысціцца.
Прыняў для адвагі і пайшоў. Бацечка сабраў некалькі
чалавек, досыць дарослых, і кажа:
- Зняць споднія кашулі і штаны - да калена... (мелася на ўвазе закатаць).
Мужык, відаць успомніўшы медагляды ў ваенкамаце, добрасумленна спускае штаны да каленаў... Усе ў
лёгкім шоку, толькі бацечка не разгубіўся:
- Сын мой, ты якую веру збіраешся прымаць?
***
З часам усё больш высокай становіцца бізнэс-культура. Тое, што ў пачатку 90-х груба звалася разводам
лахоў, зараз завецца акцыяй.
***
Рэкламны шчыт на могілках: “Тут магла б быць
ваша магіла.”

Нецікава глядзець, калі два негры ў боксе дзяруцца.
Абыякава, хто пераможа.
***
- Усім добрай раніцы. Леначка, зрабіце мне, калі
ласка, кавы!
- Дзмітрый Аляксеевіч! Каву робяць у Лацінскай
Амерыцы, а я яе проста гатую.
- Лена, разумнічаць трэба было ў школе на іспытах.
Тады б працавала, а не каву насіла.
***
Мужык перад матчам “Дынама” - “Спартак” стаіць
і прасуе дынамаўскі шалік. Жонка з крыўдай яго
пытае:
- Што, сёння ізноў “Дынама” гуляе?
- Так, са “Спартаком”.
- Дарагі, ты, па-мойму, сваё “Дынама” кахаеш
больш за мяне.
- Я, па-мойму, нават “Спартак” больш за цябе
кахаю.
***
На іспыце студэнт выходзіць адказваць. Выкладчык:
- Ну што?
- Каньяк.
- Каньяк? Гэта ДОБРА.
- Не, каньяк - гэта ВЫДАТНА.
***
Мудрасць - гэта калі ўсё часцей пачынаеш лавіць
сябе на думцы, што займаешся нейкай дурнотай.
***
На вяселлі кінолагаў п’яны гарманіст дзве гадзіны
гуляў на шарпеі.
***
Дзікая індычка выратавала амерыканскіх каланістаў
ад галоднай смерці...
У памяць аб гэтай падзеі амерыканцы, у знак падзякі, кожны год забіваюць і з’ядаюць мільёны індычак.
Уратуй нас божа рабіць гэтым людзям нешта
добрае...
***
Мэр пытае ў сакратаркі:
- Наведвальнікі ёсць?
Сакратарка:
- Ёсць, з вёскі прыехалі.
- З якой нагоды?
- Ды грошай у іх няма.
- Ну, хай так заходзяць.
***
Парадокс мужчынскіх туалетаў - рэфлекторна
баішся падысці блізка да ўнітаза, таму што каля яго
заўсёды мокра. А мокра каля яго таму, што рэфлекторна баішся падысці да яго блізка!
***
Самае цікавае будзе адбывацца не па перыметры
калайдэра, а ў яго цэнтры...
Нарэшце Галактычная Рада дазволіць зямлянам
пабудаваць партал для гіперпрасторавых пераходаў.
***
У фізікаў ёсць традыцыя.
Кожныя 16 мільярдаў гадоў яны збіраюцца разам
і запускаюць вялікі гадронны калайдер.
***
Дзве сяброўкі:
- Ну, як твае курсы шафёраў? На іспытах машыну
вадзіла?
- Вадзіла!
- І задам здавала?

ІНФАРМАЦЫЙНААНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 19.12.2008 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша,
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

- Ды ўвесь іспыт толькі задам і здавала!
***
Вяселле. Шлюбная ноч. На раніцу муж – сябру:
- Яна - ураган у ложку. З аднаго боку добра, што
дасведчаная, з іншага боку дрэнна, што я ў яе не
першы.
Жонка з сяброўкай. Сяброўка:
- Як муж?
- Як чалавек вельмі добры.
- А у ложку?
- Падумала і зразумела, што ён у мяне не апошні.
***
Задайце сябру пытанне: Вінні Пух - свіння або
кабан?
І атрымлівайце асалоду ад адказаў
90% адказваюць - свіння, хоць правільны адказ
- мядзведзь.
***
Сын Сяргея Шойгу зрабіў у хаце пажар, каб хоць у
свой дзень нараджэння ўбачыць бацьку дома.
***
Самы дакладны спосаб даведацца, заснула дзяўчына або не, спытаць у яе: “Ты спіш, дура тупая?”.
***
Злавіў рыбак Залатую Рыбку і задумаўся: пра што
б яе папытаць? Папросіш быць алігархам - пасадзяць,
як Хадаркоўскага. Папросіш быць царом - павядуць у
падвал фатаграфавацца, як Мікалая Раманава.
- А зрабі мяне, рыбка, богам!
- Будзь па-твойму, - сказала рыбка.
...
Агледзеўся рыбак і бачыць - стаіць ён перад чалавекам у старажытнарымскай мантыі з чырвоным
падбоем.
- Што ёсць ісціна? - спытаў той.
***
Лекары выйшлі на акцыю пратэсту. Улады не могуць
зразумець, чаго патрабуюць дактары, бо ніхто не можа
разабраць, што менавіта напісана на транспарантах.
***
- Дурань ты, і жарты ў цябе тупыя!
- Выходзь за мяне замуж.
- Ой - прабач мяне, калі ласка... Ты сур’ёзна?!
- Жартую, жартую.
***
ФБР шукае злачынцаў, якія напярэдадні Хэлоўіна
разаслалі тысячам амерыканскіх домаўладальнікаў
паведамленне:
“Сёння ўначы на вашу хату нападуць узброеныя
рабаўнікі ў масках. Як толькі яны сунуцца - страляйце!”
***
Паляўнічы на кракадзілаў вядзе рэпартаж:
- Добры дзень! Я цяпер знаходжуся побач з 3-м універаўскім інтэрнатам. Скажу вам па сакрэце - я яшчэ
ніколі не быў так блізка да логава кракадзілаў.
***
Адна бландынка дзеліцца з сяброўкай:
- Уяўляеш, я цяжарная! У мяне будуць трайняты!
- А як ты вызначыла?
Бландынка дастае 3 станоўчых тэсту на цяжарнасць:
- Вось бачыш? Я тры разы адразу зрабіла тэст! Я
тройчы цяжарная!
***
Падслепаваты камар усю ноч здзімаў гумавую
жанчыну.

Галоўны рэдактар: Дзмітрый ШЫМАНСКІ.
Рэдакцыйная калегія: Н. Гагалюк, П. Дайлід, С. Малюта, А. Дземідзюк,
С. Лазенка, В. Яромава. Адказны сакратар: П. Біланус.
• Кантактныя тэлефоны: (029) 660-57-41, (029) 782-88-81.
• 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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