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Шчыра віншуем усіх
з Новым годам і
Калядамі!!!
Хай споўняцца ўсе
вашыя мары!

Без
ягайлы
У Берасці ўхвалены канчатковы варыянт помніка
ў гонар 1000-годдзя горада.
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Помнік Ягайлу ў Цэнтральным парку ў Нью-Ёрку
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Успаміны пра паэтку.
На смерць Ніны Мацяш

Што такое hostel?
Польскі досвед
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Гэтае пытанне разглядалася 20 снежня на па
сяджэнні каардынацыйнага савета па захаванні
матэрыяльнай і духоўнай спадчыны пры Брэсцкім
аблвыканкаме.
Падчас абмеркавання прадстаўнікі духавенства
выказаліся супраць увекавечання ў скульптурнай
кампазіцыі адной з сямі гістарычных асоб — Вяліка
га князя літоўскага і караля Польскага Каралеўства
Ягайлы.
Яны ўпэўненыя, што перыяд праўлення гэтага
дзяржаўнага дзеяча (канец XIV — пачатак XV стагод
дзя) азнаменаваны ўціскам людзей праваслаўнага
веравызнання. У якасці аргументу таксама прыводзі
ліся звесткі, што 80% жыхароў абласнога цэнтра
з’яўляюцца праваслаўнымі.
На пасяджэнні былі прадстаўлены і супрацьлеглыя
меркаванні. У прыватнасці, што гэта не культавы ме
марыял, а свецкі помнік, які адлюстроўвае асноўныя
вехі гісторыі Брэста.
Ягайла, які выдаў Бярэсцю грамату на гарадское
самакіраванне, гэтак званае Магдэбургскае права,
з’яўляецца знакавай асобай для горада. Прадстаўнікоў
духавенства не пераканалі прыведзеныя аргументы.
У выніку ўдзельнікамі каардынацыйнага цэнтра было
ўлічана меркаванне прадстаўнікоў БПЦ і прынята ра
шэнне зняць скульптуру Ягайлы.
Гэта ўжо другое змяненне, унесенае распрацоўшчы
камі помніка па прапанове Беларускай праваслаўнай
царквы. Цяпер яго замест Прасвятой Багародзіцы
(на думку духавенства, прапанаваная скульптурная
выява Божай Маці не адпавядала традыцыі Пра
васлаўнай царквы) вянчае анёл-апякун горада з
крыжам і мячом.
Як зазначыў сакратар каардынацыйнага савета па
захаванні матэрыяльнай і духоўнай спадчыны пры
Брэсцкім аблвыканкаме Леанід Несцярчук, у хуткім
часе будзе выраблена рабочая мадэль помніка ў
маштабе адзін да аднаго ад натуральнай велічыні.
Скульптурная кампазіцыя распрацаваная скуль
птарам Аляксеем Паўлючуком падчас падрыхтоўкі
горада да юбілеяў — 990-годдзя і 1000-годдзя з дня
ўзгадвання Бярэсця ў летапісных крыніцах. Сваё ты
сячагоддзе Брэст адзначыць у 2019 годзе.
Помнік вышынёй 10,5—11 метраў з граніту і бронзы
будзе трох’ярусным. На верхнім — фігура анёла, на
сярэднім — шэсць фігур гістарычных асоб, устаноўле
ныя па крузе. Помнік плануецца ўстанавіць да 28 ліпе
ня 2009 г. на перасячэнні вуліц Савецкай і Гогаля.
На стар. 2 чытайце меркаванні карыстальнікаў
інтэрнэта з гэтай нагоды.

Паводле БЕЛАПАН

6

Падарожжа па гісторыі
берасцейскіх вуліц

дошка гонару
Беларусы, якія змянілі свет
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Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

ПАЛІТЫКА

Без ягайлы...

У Берасці ўхвалены новы варыянт помніка ў гонар 1000-годдзя горада. На ім, па патрабаванні прадстаўнікоў праваслаўнай царквы, не будзе фігуры князя ВКЛ і караля Польшчы Ягайлы, які падараваў
Берасцю першым сярод беларускіх гарадоў Магдэбурскае права. Рэдакцыя вырашыла пазнаёміць
чытачоў “Дзедзіча” з меркаваннямі наведвальнікаў папулярнага інтэрнэт-рэсурса www.charter97.org,
якія ўдзельнічалі ў абмеркаванні гэтай навіны. Арфаграфія і пунктуацыя аўтараў захоўваюцца.
zzz, 15:26, 21.12
Обортни в рясах. Интересно, а почему о временах
инквизиции и охоты за ведьмами не вспомнили?
И вот это поповье работающее на власть говорит
о возрождении духовности.
Это эти оборотни с крестами, получавшие от власти
льготы на торговлю спиртными и табачными издели
ями решают какие памятники и кому ставить?
Бенедзікт, 16:30, 21.12
Акупацыйная РПЦ зноў сваю пысу садзіць у бе
ларускія справы. Атрымалі хвалю абурэньня ад бу
доўлі храма Суворава ў Кобрыне, дык вырашылі тут
рэванш узяць.
Якія 80% праваслаўных у Берасьці, яны што зусім
свае глузды папоўскія прапілі? Гэтае праваслаўе, РПЦ
Маскоўскага Патрыярхату, зьявілася замест нашай
уніяцкай веры, у выніку расейскай акупацыі нашай
краіны і дзейнасьці акупацыйнай РПЦ МП...
ashu, 17:00, 21.12
А ці спыталі каталікоў? Ці ў каміссію ўваходзяць
толькі праваслаўныя атэісты і папы РПЦ?
Людзей слухай, 17:47, 21.12
Памятник планируется установить к 28 июля 2009г.
на пересечении улиц Советской и Гоголя... На пере
сечении таких улиц нужно включить в композицию
Сталина и Александра I (Николая II) а не Ягайло (((
А вообще попы борзеть начинают!! А как же церковь
отдельно, государство отдельно? Или на москальских
попов это не распространяется? В каждом колхозе
по памятнику кортавому сифилитику установлено и
какого попы молчат? Или “Православная церковь” НЕ
“против увековечения в скульптурной композиции”
дедушки Ленина? Видать он для РПЦ милее и приятнее
чем ЯГАЙЛО... Это не церковь а отдел ФСБ.
Анатоль, 18:11, 21.12
РПЦ оккупационная АНТИБЕЛАРУСКАЯ церковь.
Филарета Путин наградил орденом “За заслуги перед
отечеством”. Каким? Беларусь не встанет с колен до
тех пор, пока не будет иметь СВАЁЙ ЦАРКВЫ.
as, 18:53, 21.12
Православие всегда защищало интересы одной
страны - России, в отличие от католичества, которое
и стало интернациональной религией, постоянно
расширяя свою сферу влияния.
По этой же причине православие в сущности и
останется религией одной страны, как бы русские
попы ни старались. Вранье, которое пропагандирует
православие, копируя поведение своих кремлевских
хозяев, всегда вылезет наружу. Когда в Беларуси будет
создано гражданское общество, в котором основа ос
нов станет разум, эта религия отомрет сама собой.
Сергей, 19:18, 21.12
Православная так называемая церковь, по крайней
мере в нынешнем ее виде, надолго поставила крест
на своей духовной эффективности в Беларуси, заиг
рывая с режимом. Вместо того, чтобы решать кому
ставить памятник или нет, особенно если это касается
людей, которых уже давно нет в живых, лучше бы с
живыми разбирались. Им-то первым стоило обличить
“царя” в нарушении библейской заповеди “не пре
любодействуй”. Вот это действительно накладывает
отпечаток на всю нацию. Помнится мне из Евангелия
Матфея, Иоанн Креститель потерял голову за это,
обличая Ирода во внебрачной и аморальной связи.

NB, 22:41, 21.12
Все их памятники после неизбежного крушения
режима православного атеиста должны быть снесены
и забыты. А в Бресте должен быть поставлен памятник
эпохальному событию в истории христианства - Брест
ской унии, которая из всех неоднократных попыток
объединения христиан оказалась самой впечатляю
щей! Но ее, унию 1596 года, гэбэшное торгашеское
винно-табачное поповство более всего и ненавидит.
Им бы очень хотелось залезть в карманы 80% насе
ления Беларуси и шарить там, чтобы нажирать свои
и без того жирные морды.
Денис Турченяк, 23:28, 21.12
Что не сделал русский штык, то довершила русская
вера. Какой позор всем нам, что позволяем промывать
себе мозг! В нашей стране церковь стала одним из
колес идеологической машины. Интересно, а попы
сдают квалификационные экзамены в идеологических
отделах исполкомов или их наставляет сам временный
президент Беларуси?
Именно православный патриарх Никон благо
славлял воеводу Хованского (поход Хованского на
Брест 1660г.) на уничтожение литовского народа и
его городов, а не помнящие родства беларусы (не
без помощи современной идеологии) преклоняются
перед православными идолами.
Бераус из Гомеля, 1:47, 22.12
БПЦ обнаглела так , что дальше некуда. Православ
ные пастыри ведут себя на Беларуси, как оккупанты.
Все Белорусское они стараются уничтожить и предать
забвению. Вначале такую политику вел царский ре
жим, развил коммунистический-советский, и теперь
их достойная наследница БПЦ продолжает политику
уничтожения НАШЕЙ!!! памяти о своих корнях. Но это
не удивительно!!! Удивительно то, что наша интелли
генция безропотно сдает позиции оккупантам...
аа, 9:05, 22.12
Скоро дойдет до того, что БПЦ будет против прожи
вания в Беларуси представителей других конфессий.
Избиратель, 9:07, 22.12
А какое дело православной церкви до памятника
исторической личности? Если они такие правильные,
пусть ратуют за ликвидацию памятников комунякам
и в первую очередь Ленину.
Zmicer, 9:44, 22.12
Памятник Ленину они никогда не потребуют убрать,
потому что суть РПЦ - поклонение не только богу но и
царю (бого-царь в понимании РПЦ). Например, взгля
ните, во многих церквях появилась икона Николая 2 с
семьей! Большего маразма я еще не видел!
Басов Сергей, 12:36, 22.12
Решение об “изъятии” фигуры Ягайло принимал
не Координационный Совет, а его председатель
- К.А.Сумар. При этом он особо подчеркнул, что не
считает это уступкой РПЦ и категорически потребовал
у представителя Филарета донести до него мысль, что
именно позиция Брестской епархии, на пустом месте
нагнетающей страсти, привела к этой абсурдной ситу
ации. В качестве альтернативы предствитель Филарета
предложил фигуру К. Острожского. За битву под Ор
шей РПЦ, судя по всему, на князя не в обиде.
Кстати, из уст высупавших представителей РПЦ,
также звучали весьма грамотные мысли по поводу
8 персон, уже неоднократно “перетасованных” на

втором ярусе будущего монумента. Так о.Игорь, насто
ятель храма, что на территории Брестской крепости,
совершенно справедливо заметил, что в историческом
плане уж очень разный масштаб предлагаемых фигур:
с одной стороны Ягайло, Витовт, Радзивил с другой
Кижеватов, Карват и Колесник...
Ірына Лаўроўская, 19:54, 22.12
Хачу працытаваць знакамітага расейскага гісторыка
Н.М. Карамзіна: “Мы узялі Польшчу мечем - вот наше
право, коему все государства обязаны бытіем своім,
ібо все составлены із завоеваній. Екатеріна ответствует Богу, ответствует історіі за свое дело(Раздел),
но оно сделано, і для Вас свято: для Вас Польша законное Россійское владеніе. СТАРЫХ КРЕПОСТЕЙ
НЕТ в політіке, іначе мы должны бы восстановіть і
Казанское і Астраханское, Новгородскую республіку,
Велікое княжество Рязанское і тд. К тому же по старым крепостям Белоруссія, Волынія, Подолія вместе
с Голіцею былі достояніем Россіі. ЕСЛІ ВЫ ОТДАДІТЕ
ІХ, то у Вас потребуют і Кіева і Чернігова і Смоленска,
ібо оні так долго прінадлежалі враждебной Літве. ІЛІ
ВСЁ ІЛІ НІЧЕГО!(Царское село, 1819 год, октября 17, к
Государю...). Каментаваць не прыходзіцца ўсё здаецца
зразумелым у сучаснай расейскай палітыцы у дачы
ненні да суседзяў: “Ці ўсё ці нічога”. Таму і нашу краіну
яны дасёлета інакш не называюць, як белоруссія.
А Берасьце для іх - сімвал, увасабленне усіх старых
крэпасцёў расейскіх...Бо страцілі яны ужо і Кіеў і Галі
цыю..Таму вакол горада будуюць не проста праваслаў
ныя цэрквы, а сімвалы каланіяльнага часу:мурав’ёўкі.
Сам помнік таксама з калеі гэтай палітыкі. Сьвядома
ці несьвядома, але аўтар увасобіў мару першага пава
енна галоўнага архітэктара горада П.В. Леонава. Вось
цытата з тлумачальнай запіскі да новага (1947г.) гене
ральнага плану горада: “... объемно-пространственная
композиция и его (Брэста) архитектурный силует
должны наиболее полно и многогранно раскрыть
сущность величия и красоту идеи: Породившей в 9
веке на слиянии двух рек создание города Владимиром Красное Солнышко - города истинно русского по
своему развитию и значению. Укрепление этого города
государством росссийским как города крепости, гнет
и печаль его под времеными польско-панскими и
немецкими игами, печати бесконечных войн за город
и Русское государство, его богатырскую стойкость,
радость и счастье обретенной навечно своободы и
величие партии класса его созидающего”.
На месцы, дзе пазней паставілі помнік ВІЛу, па задум
цы Леонава мусіў стаяць помнік А.Сувораву, у накінутай
па рымску туніцы з таксама працягнутай у тымжа кірун
ку што і ВІЛ, рукою. Перад ім, паміж дамамі, дзе зараз
пошта і крама, мусіла месціцца калона, вышыня якой як
6-7 паверховы будынак. Здагадаецеся, хто на калонне
мусіў стаць? Пэўна - правадыр Сталін... На прапанава
ным нам помніку ўсё больш сціпла, але сэнс той жа! Я
ўпэўнена, што гэты помнік не прынясе не прыгажосці ні
задавальнення нават тым, хто яго запраектаваў.
ІЛ, 9:07, 23.12
У Берасьці не будуюць звычайнай гарадской
скульптуры, тут ўзносяць манументы. Іначай
кажучы”сталбяць тэрыторыю”, мецяць яе, як псы
мецяць свае дзялянкі.
Напачатку 90-х нехта з “дэмакратаў” вельмі абураўся
на прапановы знесці ў Берасьці помнік Леніну, ці зняць
зорку над вакзалам, тлумачычы, што менавіта гэта наша
гісторыя. І што маем сёння? Уся прастора горада задаў
лена сімваламі імперыі, сімваламі нашай несвабоды.
Постаць Ягайлы, як ўсё у гісторыі, супярэчлівая, аднак
па алгарытму прымаўкі: “што для руска-праваслаўнага зло, для хрысціяніна-беларуса дабро”. Вось у чым праў
да. Не разумець гэтага, значыць ўвогуле не разумець
патрэбу нацыянальнага самавызначэння. А нам няма
куды дзецца, як толькі ісьці наперад, да нацыянальнай
дзяржавы (прашу не блытаць з нацыскай!).
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Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Народная
паэтка

20 снежня адбылося пахаванне вядомай беларускай пісьменніцы Ніны Мацяш, якая памерла
напярэдадні, 19 снежня. У яе родны горад Белаазёрск прыехалі шматлікія калегі і сябры паэткі, а
таксама людзі, якія любілі і паважалі Ніну Мацяш
за вялікі талент. Тысячы белаазёрцаў прыйшлі ў
мясцовы дом культуры, каб развітацца з любімым
чалавекам.

Мясцовая адміністрацыя паставілася вельмі сардэч
на і шчыра. Над труной паставілі ганаровую варту.
У варце стаялі і пісьменнікі. Са спадарыняй Нінай
людзі маглі развітацца ў вялікай залі гарадскога Дома
культуры, потым паэтку павезлі на адпяванне ў храм.
Праводзілі яе, нягледзячы на золь і слату, тысячы
людзей з усёй краіны. Між іншых былі Іна Кулей,
Міхась Скобла, Анатоль Вярцінскі, Васіль Жуковіч,
Уладзімір Някляеў.
- Ніна памерла на сэрца. Апошнім часам яна казала,
што вельмі стамілася і прадчувае сваю смерць, - рас
павёў Уладзімір Някляеў.
Сёлета Ніну Мацяш чарговы раз абралі старшынёй
Брэсцкага аддзялення Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Ёй было 65 год.

Паводле http://www.belradio.fm
Падзяліцца сваімі ўспамінамі і пачуццямі з нагоды
сумнай падзеі мы папрасілі супрацоўнікаў і студэнтаў філалагічнага факультэта Берасцейскага
дзяржаўнага універсітэта, дзе Ніна Мацяш была
частай госцяй.
Зоя Пятроўна Мельнікава, доктар філалагічных
навук, прафесар, загадчык кафедры беларускага
літаратуразнаўства:
- Гэта быў вельмі моцны, трывушчы чалавек. Гэта
была вялікая грамадзянка нашай Бацькаўшчыны,
патрыётка. Творца, мастак сусветнага, не пабаюся
такога слова, узроўню. Тое, што зрабіла Ніна Мацяш
у літаратуры - гэта вельмі многа, гэта цэлая эпоха…
Яна ўзнаўляла па-беларуску творы пабрацімаў з іншых

Адным радком
“Будзьма” ідзе ў школу

літаратур: з украінскай - выдатнай паэткі Ліны Кастэн
ка, з польскай мовы - лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі
Віславы Шымборскай і з іншых моў…
Некалькі год назад мы правялі канферэнцыю
па творчасці Ніны Мацяш з яе ўдзелам. Студэнтамі
нашага факультэта і выкладчыкамі нашай кафедры
падрыхтаваная кніга, прысвечаная жыццю і творчасці
Ніны Мацяш. І гэта кніга ўбачыць свет, на жаль, ужо
без яе, але ў будучым 2009 годзе. У нас ужо ёсць да
моўленасць з выдавецтвам. Літаральна пасля Новага
года я буду займацца рэдагаваннем гэтай кнігі.
Мне вельмі шкада, што Ніна Мацяш пры жыцці не
стала народнай пісьменніцай Беларусі, хоць яна па
сваёй сутнасці з’яўлялася такой. Я цешуся і я пера
кананая, што надыдзе той час, калі Беларусь назаве
сапраўды гэтую жанчыну, гэтую вялікую мастачку,
паэтку - народнай.
Яніцкі Міхаіл Іванавіч, дацэнт кафедры методыкі
выкладання беларускай літаратуры і літаратурнага
краязнаўства:
- …Колькі мы вывучаем вершы берасцейскіх пісь
меннікаў, чамусьці заўжды душа ляжыць у студэнтаў
да творчасці менавіта Ніны Мацяш. Ніна Мацяш была
не толькі выдатнейшым, цікавым, арыгінальным па
этам, але ў той жа час яна была надзвычай цікавай
суразмоўцай. Студэнтаў ды і не толькі студэнтаў, а і
нас калегаў, вабіў высокі прафесіяналізм гэтай жан
чыны, яе вялікія інтэлектуальныя здольнасці. І гэтым
яна прыцягвала да сябе іншых людзей.
Наталля Касцючык, студэнтка 3 курса:
- З творчасцю Ніны Мацяш я пазнаёмілася ўпер
шыню ў школе, у малодшых класах, але ўжо тады
яе вершы выклікалі ў мяне вялікую цікавасць. Я ўжо
пачала самастойна шукаць нешта яшчэ з яе твораў.
Была вельмі здзіўленая, калі даведалася біяграфію
паэткі, тое, што жыве яна не так далёка, зусім побач.
Яна стала маёй улюбёнай паэткай. І нават калі я пішу
свае вершы, то спрабую нечым быць падобнай да
Ніны Мацяш.

Павел БІЛАНУС

Пад такім дэвізам у адной са школ Берасця
сярод навучэнцаў восьмых класаў прайшла
акцыя “Забаўляльна-разважальная віктарына
для дзетак”.
Ініцыятарам акцыі стаў Павел Белавус, студэнт
БрДУ, які зараз праходзіць педагагічную практыку, а
акрамя гэтага з’яўляецца актывістам “Дзедзіча”.
Адмыслова для віктарыны было складзена 20
пытанняў з варыянтамі адказаў і без па беларускай
гісторыі, культуры, літаратуры, геаграфіі. Пытанні раз
лічаны на дзяцей да 8 класа і складзены такім чынам,
каб шукаючы правільныя адказы, школьнікі шукалі і
запаміналі самыя цікавыя і важныя факты.
Падчас мерапрыемства, якое праходзіла на бе
ларускай мове, дзяцей падзялілі на каманды па 3
чалавекі, разам у гуртках яны вызначалі, якая самая
высокая кропка Беларусі, хто такі Кастусь Каліноўскі,
колькі краін мяжуе з Беларуссю і інш.
Пераможцы і ўсе ўдзельнікі атрымалі прыемныя
падарункі ад кампаніі “Будзьма”.

Шаноўныя чытачы! Калі ў вас з’явілася цікаўнасць і
жаданне правесці падобнае мерапрыемства ў машта
бе сваёй школы, горада – звяртайцеся ў рэдакцыю
“Дзедзіча”! Мы дашлем вам план мерапрыемства і
праспансуем падарункамі для пераможцаў.

Звольнілі за палітыку

Чарговае звальненне за палітычныя пераканнанні
адбылося ў Берасцейскай вобласці. Следам за
звальненнем улетку актывіста Партыі БНФ з Кобрына Аляксандра Меха, якому кіраўнік паставіў
ультыматум – альбо балатуешся на выбарах, альбо
працуеш, – звольнены былы кандыдат у дэпутаты
з Баранавічаў Рыгор Грык.
З актывістам Аб’яднанай грамадзянскай партыі
Рыгорам Грыкам адміністрацыя прадпрыемства не
працягнула кантракт. Па яго словах, звальненне звя
занае з ягонай палітычнай дзейнасцю.
Рыгор Грык балатаваўся гэтай восенню ў дэпутаты
парламента ад Аб’яднаных дэмсіл па Баранавіцкай вы
барчай акрузе № 7. На прадзільна-ткацкай фабрыцы
ён прапрацаваў слесарам-рамонтнікам 17 год. Каля
прахадной аб’яднанні ён неаднаразова раздаваў не
залежныя выданні.
У паведамленні, падпісаным дырэктарам фабрыкі
І. Карташовай, пазначана, што «працоўныя адносі
ны» з ім спыняюцца ў «сувязі з заканчэннем тэрміна
дзеяння кантракту». Актывісту АГП цяпер 42 гады, а
на аб’яднанні, як ён паведаміў, працуе шмат пенсія
нераў і працоўных, якія прыйшлі на прадпрыемства
пазней за яго.
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Што такое HOSTEL?

Што самае галоўнае ў падарожжы? У першую чаргу – вызначыць спіс аб’ектаў і месцаў, якія хочацца наведаць. Разам з тым, не меншае значэнне ў любым падарожжы
мае і месца начлегу.
Усё прасцей, калі ў запланаваным горадзе ёсць
сябры альбо сваякі, гатовыя заўсёды прытуліць. А
што рабіць, калі хочацца падарожнічаць, а бюджэт на
пражыванне абмежаваны? Не бяда, у гэтым выпадку
вам на дапамогу прыйдзе Hostel. Сугучча са словам
Hotel – не выпадковасць. Hostel - гэта той жа гатэль,
толькі кошты там больш дэмакратычныя і існуюць
свае непаўторныя правілы.
Першае маё знаёмства з падобнымі месцамі
пражывання прайшло сёлета. Маючы ў пашпарце
польскую візу, мару паблукаць па вуліцах Варшавы
ажыццявіць не складана. Менавіта тады ўзнікла пы
танне з жыллём.
Паблукаўшы па сетцы інтэрнэту, я зразумеў, што
ў прынцыпе праблем з жыллём у Варшаве няма. Вам
прапануюць ад пяцізоркавых гатэляў у самым цэн
тры польскай сталіцы да койка-месца ў студэнцкім
інтэрнаце. Хостэл у гэтым спісе значыцца трохі вышэй
студэнцкіх інтэрнатаў, паколькі часцей за ўсё інтэрна
ты знаходзяцца далёка не ў цэнтры горада, а хостэлы
размяшчаюцца бліжэй да гістарычнага цэнтра, часта ў
старажытных дамах старой часткі горада.
У Варшаве, перад тым, як знайсці месца для на
члегу, давялося пастарацца. У двух з пяці вылучаных
хостэлаў вольных месцаў не знайшлося: набліжаліся
выходных і турыстаў у Варшаве станавілася больш.
Таму лепш за ўсё месца браніраваць загадзя. Гэта
зусім не складана, бо большасць хостэлаў мае свае
сайты ў інтэрнэце.
Першы мой хостэл меў назву Helvetia і размяшчаўся
ў некалькіх метрах ад помніка Каперніку, другі - Tamka,
на суседняй вуліцы.
Асаблівасці
У хостэле вам не прапануюць нумар люкс, там усе
жывуць разам на роўных умовах. У пакоі размешчана
4-5 двухпавярховых ложкаў, прычым разам у нума
ры могуць жыць людзі не толькі рознага полу, але і
рознага колеру скуры, нацыянальнасцяў і г.д. - поўны
інтэрнацыянал. Па большасці гэта моладзь, якая пада
рожнічае ў пошуках новых уражанняў і знаёмстваў.
Еўрапейскасць прыкметная тут вельмі выразна. Усе
пакоі выкананыя ў сучасным непаўторным дызайне,
хоць душ і туалет агульныя на ўвесь пакой альбо
калідор, але там усё акуратна і прыбрана. На кожным
паверсе ёсць кухня, дзе бясплатна можна пакашта
ваць каву альбо гарбату з печывам. У іншым хостэле
раніцай кожны меў права паўнавартасна паснедаць - у
выглядзе шведскага стала выбраць сабе альбо сухі
сняданак з малаком, альбо бутэрброды з тварагом,
джэмам ці сырам. У пакоі для адпачынку ў карыстанні
пастаяльцаў знаходзяцца тэлевізар з DVD-плэерам,
кампутар з выхадам у інтэрнэт, музычны цэнтр.
Кошты
Яны вар’іруюцца, але нязначна. Першая ноч у хост
эле мне абыйшлася ў 45 злотых (15 $). На другі дзень,
перасяліўшыся ў хостэл за квартал ад папярэдняга,
заплаціў ужо 35 злотых (крыху больш за 10$).
Сістэма хостэлаў вельмі развітая ў Еўропе. На
кіроўваючыся ў любы буйны горад Еўропы, ці то ў
Кракаў, Варшаву, ці то ў далёкія Амстэрдам ці Мадрыд,
можна быць упэўненым, што там вы лёгка зможаце
знайсці сабе месца для начлегу. Прычым па ўсёй
Еўропе кошты будуць прыкладна аднолькавымі. Бо
менавіта з гэтай мэтай і існуюць хостэлы, каб даць
магчымасць маладым і авантурным людзям убачыць
свет. Бо нішто так не вучыць людзей, як імкненне да
самастойных адкрыццяў.

Як у нас?
Падарожнічаючы па Беларусі, рэдка сустрэнеш
лёгкадаступнае жыллё на суткі. Часцей за ўсё гэта
кватэры, якія здаюцца ў наём. А кошты за аднапа
каёўку – ад 50 тысяч.
Падобным на хостэл можна назваць студэнцкі га
тэль “Дзвіна” у Віцебску. Летась за двухмесны нумар

мне давялося заплаціць там каля 35 тысяч, што ў прын
цыпе параўнальна з коштамі еўрапейскіх хостэлаў).
Але колькі зарабляюць у Заходняй Еўропе і Бе
ларусі? Думаю, розніца істотная. Ды і нашы непры
вабныя гатэлі з саўковым інтэр’ерам і скрыпучымі
ложкамі да таго часу не адчуюць еўрапейскага духу,
пакуль людзі ў Беларусі не навучацца думаць і жыць
па-еўрапейску.
Вы спытаеце, як гэта? Растлумачыць цяжка, гэта
трэба адчуць.

Павел БІЛАНУС

На кухні – кампутары з бясплатным доступам да інтэрнэту.
Хостэл. Тыповы жылы пакой.
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Снежань

у асобах і падзеях

1 снежня 1856г. – Адкрыццё музея старажытнасцяў
У гэты дзень у 1856 г. у будынку бібліятэкі Віленс
кага універсітэта адкрыўся Віленскі музей старажыт
насцяў, заснаваны беларускім археолагам і гісторыкам
Яўстахам Тышкевічам.
Уласныя калекцыі перадалі музею Канстанцін Тыш
кевіч, адзін з заснавальнікаў беларускай навуковай
археалогіі, паэт і публіцыст Уладзіслаў Сыракомля,
член-карэспандэнт Імператарскага археалагічнага
таварыства, беларускі гісторык і археолаг Адам Кіркор,
славуты гісторык і археолаг Тэадор Нарбут, выдатны
беларускі паэт Францішак Багушэвіч. Напрыканцы ХІХ
стагоддзя ў фондах музея налічвалася больш як 12
тысяч экспанатаў. Існаваў Віленскі музей старажыт
насцяў да Першай сусветнай вайны.
2 снежня 1902г. – Дзень Народзінаў Анатоля
Вольнага
Адным з тысячаў, што загінулі ў 1937-м, быў бе
ларускі паэт Анатоль Вольны. Вольны ўвайшоў у гіс
торыю беларускае літаратуры і як паэт, і як празаік, і
як кінадраматург. Услаўляў новы камуністычны лад,
горача і ўзнёсла вітаў савецкія дасягенні... Анатоль
Вольны быў адным з заснавальнікаў літаратурнага
аб’яднання “Маладняк”, стаў заслужаным дзеячом
мастацтваў Беларусі. У 1936 г. быў арыштаваны, а
праз год расстраляны. Цяпер мала хто ў Беларусі ведае
творы Анатоля Вольнага.

21 снежня 1796г. –
Дзень Народзінаў Тамаша Зана

24 снежня 1798г. нарадзіўся наш зямляк – вялікі
паэт Адам Міцкевіч, аўтар славутай паэмы “Пан Та
дэвуш“.
З’явіўся на свет Адам Міцкевіч на хутары Завос
се каля Наваградка. У Наваградку скончыў школу і
паступіў у Віленскі універсітэт. І пачалося ягонае бага
тае на падзеі жыццё. Адам Міцкевіч надта любіў і цаніў
беларускую мову. У сваёй лекцыі ў Калеж-дэ-Франс у
Парыжы ён назваў беларускую мову самай гарманіч
най і з усіх славянскіх моваў найменш змененай.
Праўда, пісаў свае вершы Міцкевіч па-польску, бо
пальшчызна ў ягоны час была прызнанай літаратурнай
мовай, а беларушчына заставалася доляю фалькла
рыстаў і этнографаў.
25 снежня 1979г. – Калядная працэсія
Міліцыя разганяе ў цэнтры Менску Калядную пра
цэсію, якую наладзілі студэнты БДУ і БДТМІ - будучыя
заснавальнікі БСДМайстроўні.

14 снежня 1957г. –Першы выступ супраць
русіфікацыі
У газеце «Літаратура і Мастацтва» з’явіўся
артыкул Барыса Сачанкі «Шанаваць родную мову».
Гэта першы публічны выступ супраць русіфікацыі.

Быў скліканы Вялікай Беларускай Радай. Пачаўся
15 снежня 1917г. у Менску. З’езд сабраў шматлікіх
беларускіх палітычных дзеячоў ад усіх населеных
беларусамі губерняў.
Да 14 снежня было зарэгістравана каля 1800 дэ
легатаў (пераважна настаўнікі, вайскоўцы, чыноўнікі).
Колькасць удзельнікаў не была пастаяннай.

24 снежня 1798г. – Дзень Народзінаў Адама
Міцкевіча

З’езд абвясціў права беларускага народу на сама
вызначэнне і прыняцце дэмакратычнай формы ўраду.
Падчас паседжання назіралася розніца ў палітычных
поглядах паміж дэлегатамі ад БСГ і т.зв. “абласнікамі”,
якія прадстаўлялі галоўным чынам рэгіёны Усходняй
Беларусі. Калі першыя казалі пра пэўную форму аў
таноміі альбо незалежнасць краіны, то другія бачылі
будучыню Беларусі ў складзе дэмакратычнай Расеі.
Была абрана Рада Кангрэсу, у склад якой увайшоў
71 прадстаўнік розных палітычных партый, а таксама
Выканаўчы камітэт Рады Кангрэсу.
Пасля таго, як форум пайшоў паводле сцэнару, які
не адпавядаў намерам бальшавікоў, 17 снежня 1917г.
будынак, у якім праходзіў кангрэс, быў абкружаны
бальшавіцкімі атрадамі, а дэлегаты разагнаныя.
Рада Кангрэсу і яе Выканаўчы камітэт працягвалі
дзейнасць у падполлі. Пазней яны адыгралі важную
ролю ў абвяшчэнні БНР.

4 снежня 1665г. – заснаванне Берасцейскага
манетнага двара
Берасцейскі манетны двор - адзін з цэнтраў ма
нетнай вытворчасці ў Рэчы Паспалітай. Створаны
ў Берасці ў час грашовай рэформы 1659-1666гг.
для выпуску меднага соліда (барацінкі) згодна з
пастановай Варшаўскага сейма ад 22 сакавіка 1659г.
Працаваў з 4 снежня 1665г. да 16 снежня 1666г. на
падставе віленскага пагаднення ад 6 чэрвеня 1665г.
паміж прадстаўніком земскага скарбу ВКЛ і кіраўніком
двара А. М. Бандарэлі. За час працы двор выбіў каля
241 млн. медных солідаў на суму 2 674 268 злотых
10 грошаў.

15-17 снежня 1917г. – І Усебеларускі з’езд

Гістарычны каляндар

21 снежня 1796г. нарадзіўся Тамаш Зан, культурны
герой беларускай мінуўшчыны. Ён скончыў Менскую
гімназію і Віленскі універсітэт.
Тамаш Зан – адзін з заснавальнікаў таварыстваў
філаматаў і філарэтаў, ён сябраваў з Адамам Міцкеві
чам, Янам Чачотам. За антырасейскую дзейнасць быў
сасланы ў Арэнбург амаль на дваццаць гадоў. Праўда,
яму пашчасціла адтуль вярнуцца і ўжо да канца дзён
жыць на Радзіме.
22 снежня 1925г. – Віленшчына была перайменаваная ў Віленскае ваяводства.
22 снежня 1925 г. Віленшчына была перайменава
ная ў Віленскае ваяводства. Такім чынам, край рабіў
ся адміністрацыйнай адзінкай польскай дзяржавы.
Канфліктная тэрыторыя была захопленая войскам
генерала Жалігоўскага яшчэ ў 1920г., але гэтага за
хопу не прызналі многія краіны свету, і таму статус
Віленшчыны цэлых пяць гадоў быў неакрэслены. І
вось, у 1925-м было створана Віленскае ваяводства,
якое будзе існаваць да 1939г., калі Польшчу падзе
ляць паміж сабою сталінская Расея і гітлераўская
Нямеччына.

29 снежня 1884г. – Памёр Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч
29 снежня
1884г. памёр
слынны бела
рускі паэт і дра
матург Вінцэнт
Дунін-Марцін
кевіч.
Класік нацы
янальнай літа
ратуры нарад
зіўся ў збядне
лай шляхецкай
сям’і пад Баб
руйскам.
Разам са сва
ёй сям’ёй ён
браў удзел у
паўстанні 1863г.
Апошнія гады жыцця правёў пад наглядам паліцыі
ў фальварку Люцынка, што каля Івянца.
Між іншым, Дунін-Марцінкевіч пераклаў па-бе
ларуску паэму Адама Міцкевіча “Пан Тадэвуш”. А
найбольшую славу яму прынеслі п’есы “Ідылія“ (“Ся
лянка”), “Пінская шляхта“ і “Залёты“.

Гістарычная суполка “Дзедзіча”
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Падарожжа з мінулага

Кожны горад мае два жыцця. Мінулае, з тым, што было раней і засталося толькі ва
ўспамінах гараджан і на нешматлікіх фотаздымках, і сапраўднае, з тым, што ёсць
сёння разам з планамі на будучыню. І гэтыя два жыцці злучаюць архітэктурныя
помнікі, у якіх сучаснае і старое існуе паралельна.
Мы распавядзём вам пра такое жыццё Берасця.
Дзе шматлікія будынкі яшчэ памятаюць падзеі 100 і
200-гадовай даўніны.

Чыгуначны Вакзал

Любое падарожжа пачынаецца і заканчваецца на
вакзале. У гэтым сэнсе Берасцю ёсць чым ганарыцца.
Пабудаваны вакзал у 1883-1886 гг. Вялікі белы бу
дынак чыгуначнага вакзала, перабудаваны ў 1930г.,
меў прасторную галоўную залю. У будынку было два
галоўныя ўваходы. З фасаду - выхад на пад’езд, у
асноўным для транспарту, а ззаду – выхад для пешахо
даў. Перад фасадам будынка па абодва бакі дзяжурылі
аднаконныя дрожкі. З задняга боку вакзалу знаходзіў
ся пад’ём на высокі віядук для пешаходаў.
Берасцейскі чыгуначны вакзал адрозніваўся ад па
добных будынкаў свайго часу не толькі памерамі, але і
максімальнымі выгодамі і несумнеўным шыкам.
Каля ўваходу ў залю ў вялікіх чыгунах стаялі 2 вя
лікія пальмы, а падлога была пакрытая каляровым,
прыгожых адценняў, мазаічным паркетам. Інтэр’ер
вакзала быў прыемным і элегантным. У кутку залі,
для выгоды падарожнікаў, знаходзіўся буфет, які
прапаноўваў мясцовыя ласункі.
Рэканструяваны вакзал быў у 1956г. у ранейшых
параметрах, але з улікам новых патрабаванняў у ра
шэнні планіроўкі і прасторавай кампазіцыі. У 1975г.
прыбудаваныя новыя памяшканні - мытная і білетнакасавая залы для замежных турыстаў. Чыгуначныя
лініі разыходзяцца ў 4 кірункі.

Гасцінны горад

Горад заўсёды быў рады гасцям, таму ў Берасці
было шмат гатэляў і месцаў адпачынку, куды мог
зазірнуць стомлены падарожнік.
Гатэль “Вікторыя” знаходзіўся на скрыжаванні
вуліц Шашэйнай і Беластоцкой. “Гранд-Гатэль БельВю” і рэстаран Мікалая, па ўспамінах жыхароў,
знаходзіліся на Пушкінскай вуліцы. Для адпачынку

Гатэль “Брыстоль”. Зараз – абласны
краязнаўчы музей.

гасцей горада, у сценах гатэля “Брыстоль” размяш
чаўся пышны зімовы тэатр. Таму і самі акцёры тэатра
з задавальненнем спыняліся менавіта там, па дарозе з
гастролямі ў Еўропу. Зараз у гэтым будынку месціцца
Берасцейскі абласны краязнаўчы музей. “Славянскі га
тэль” быў шырока вядомы ў пач. ХХ ст. Ён быў самым
дарагім і папулярным сярод шляхетных і заможных
людзей той эпохі. Ходзяць легенды, што сам Ленін
спыняўся там па дарозе ў Парыж.

Берасце і адукацыя

Першая гімназія адкрылася ў Берасці ў канцы 1860х гг. У 1987г. у горадзе было 4 прыватныя гімназіі
- мужчынская і 3 жаночыя. У 1903г. адчыніла дзверы
мужчынская гімназія, а ў 1904-м - жаночая. У 1937г.,
калі горад уваходзіў у склад Польшчы, дзейнічала 7
гімназій: 5 агульнаадукацыйных і 2 спецыялізаваныя
- гандлёвая і механічная.
У будынку па вуліцы Міцкевіча, 28 размяшчалася
мужчынская гімназія ім. Рамуальда Траўгута. Паводле
справаздачы дырэкцыі згаданай гімназіі, за 1929-1930
навучальны год тут было 504 навучэнцы. З іх 429
польскай нацыянальнасці, 49 - габрэйскай, 23 - рускай,
2- украінскай і толькі 1 - беларускай.
А на сучаснай вуліцы Дзяржынскага знаходзілася
прыватная жаночая гімназія “Польскай Маці Школь
най”. Будынак школы быў набыты ў 1924г. Яго атачаў
гарод, густа парослы рознымі кустамі. За некалькі га
доў да вайны будынак разросся і ўшырыню і ўвышыню
за кошт яшчэ аднаго паверху, на якім з боку вуліцы
Уніі Любэльскай (цяпер Леніна) размяшчаліся лаба
раторыі. На першым паверсе вялікую плошчу займала
рэкрэацыйная заля, у якой у дажджлівыя дні дзеці
бавілі час на перапынках паміж урокамі. Пазней да
галоўнага корпуса дабудавалі бакавыя павільёны.
Зараз гэты будынак у цэнтры горада, на скры
жаванні вуліц Леніна і Дзяржынскага, знаходзіцца ў
непрывабным напаўразбураным стане. Агароджаны
плотам і чакае свайго часу.

На сённяшні дзень ў Берасці каля 50 навучальных
устаноў рознага ўзроўню адукацыі.

Эпохі змяняюцца – дамы і
вуліцы застаюцца

У 1895г. у Берасці ўспыхнуў страшэнны пажар, у
выніку якога згарэла амаль палова ўсіх пабудоў го
рада. Асабліва пацярпела драўляная забудова. Пажар
паўтарыўся ў 1901г.
Нягледзячы на значныя разбурэнні падчас Другой
сусветнай вайны, захаваліся і сёння актыўна выка
рыстоўваюцца будынкі XIX і пачатку ХХ ст. Цэнтр
горада перасякала 9 паралельных вуліц. Галоўнай
была вуліца Уніі Любэльскай. Блізкай да яе – вуліца
Зігмунтоўская (цяпер вул. Карла Маркса). Яна не была
шырокай, але, мабыць, улічваючы адпаведныя памеры
будынкаў, тут размяшчаўся шэраг гарадскіх устаноў.
У пачатку ХХ ст. горад быў, у асноўным, аднапавяр
ховым і драўляным.
У 1887г. названая ў гонар Пушкіна, а ў перыяд
1922-1939гг. вуліца Пушкінская звалася вул. 3 Мая.
На вуліцы знаходзіліся самыя элегантныя крамы і леп
шыя кандытарскія горада. Па левым баку знаходзіўся
Палескі кірмаш, які папулярызаваў народныя промыс
лы. Побач з ім была кветкавая крама, а па правым
баку, на рагу вуліцы Зігмунтоўскай знаходзілася вя
лікая крама канцтавараў “Уранія”, дзе размяшчалася
таксама кнігарня.
Вуліца Пушкінская - адна з найстарэйшых у горадзе.
У архівах і прыватных калекцыях захавалася мноства
здымкаў, зробленых на ёй у 20-30-я гады мінулага
стагоддзя. Гэтыя фотаздымкі даюць уяўленне аб тым,
як выглядала Пушкінская тады. Складана адзначыць
асобныя цікавыя месцы, вуліца ў цэлым прыгожая,
асабліва вечарам.
А вось у доме №12 па вуліцы 3 Мая жыў ваяво
да. Каля будынка заўсёды стаяў вартавы. Гэты дом
быў таксама першым месцазнаходжаннем Управы
Палескага Ваяводства. Зараз гэта будынак Расейс
кага кансулята. А сама вуліца і сёння займае значнае
месца ў жыцці горада. Тут размяшчаюцца шматлікія
крамы і рынкі.
Вуліца Леніна - адзін з самых старых і галоўных
праспектаў горада. Раней вуліца Уніі Любэльскай,

Плошча каля аўтавакзала. На заднім плане – крыжы
Свята-Мікалаеўскай царквы.

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

праспект 17-га Верасня, вул. Адольфа Гітлера, цяпер
– Леніна. Да 1915г. тут быў забудаваны ў асноўным
усходні бок, а заходні займалі землі, прыналежныя
крэпасці. У гады 1-й Сусветнай вайны большасць
пабудоў была спалена і разбурана. Пасля вайны на
вуліцы пабудаваны банк, лякарня хуткай дапамогі,
будынак ваяводскага ўпраўлення, тэатр, Дом фізкуль
туры і іншыя будынкі.
У 1926 на правым баку ўзведзены будынак Поль
скага банка. У савецкі час гэта Гарадское ўпраўленне
Берасцейскай абласной канторы Дзяржбанка СССР.
Зараз там размяшчаецца Берасцейскае аддзяленне
Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.
Галоўная плошча горада за польскім часам мела
назву плошча Уніі Любэльскай. На ёй 3 траўня і 11
лістапада ставілі трыбуну, з якой мясцовыя грамадзян
скія і вайскоўвыя саноўнікі прымалі парад. Зараз гэта
плошча Леніна, адпаведна з помнікам Леніна.
Насупраць помніка - прыхадскі касцёл Узвядзення
Святога Крыжа. З правага боку касцёла было вылучана
месца на малыя могілкі. Сёння могілкаў не захавалася,
а на іх месцы размясцілася галоўная плошча горада,
месца масавых гулянняў гараджан.
Таксама знакавая і адна з найпрыгажэйшых вуліц
горада - гэта вуліца Міцкевіча. Размешчаная на ёй
Свята-Мікалаеўская царква ў гарадскім жыцці пачатку
ХХ ст. мела адмысловую ролю. У 1909г. пры ёй быў
адчынены прытулак для бездаглядных дзяцей, тут
дапамагалі інвалідам і жабракам. У 1911г. пры царкве
адкрылася прыхадская школа. У перыяд савецкага

атэізму ў царкве размяшчаўся архіў. У
пачатку 1990-х гг. храм быў вернуты
вернікам.
На вуліцы размяшчаліся дамы замож
ных жыхароў горада. Адзін з найстарэй
шых дамоў сённяшняга Берасця таксама
знаходзіцца на гэтай вуліцы. Гэта невялікі
палац з калонамі Станіслаўскага стылю,
пабудаваны ў першай палове ХІХ ст.
Належаў ён заможнай сям’і Ягмінаў. Дом
мае аднатыпную аб’ёмна-прасторавую
кампазіцыю з элементамі класіцызму.
Сярэдняя частка галоўнага фасада вы
лучаная чатырохкалонным порцікам,
завершаным драўляным трохкутным
франтонам. На ўзроўні 2-га паверху па
ўсёй шырыні порціка - балкон з драўля
най балюстрадай. Зараз там Галоўнае
ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю.
Гэта толькі невялікая частка гісторыі
Берасця, якая мяжуецца з сучаснай
архітэктурай горада. Просім усіх, хто
цікавіцца і вывучае гісторыю роднага
горада, дасылаць нам свае працы, арты
кулы, фотаздымкі, архіўныя дакументы,
каб нітка з мінулага ў сучаснасць не
абарвалася.

Павел Глобусаў

Адзін з найстарэйшых дамоў сённяшняга Берасця на вул.
Міцкевіца. Зараз - псіханеўралагічны дыспансер.

Калісці на плошчы Леніна былі могілкі.
Усе фотаздымкі ўзятыя з сайта: www.photoclub.by

Вул. Леніна. На фота зверху – сумесны парад гітлераўскіх
войск і Чырвонай арміі. Верасень 1939г.
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА

Еўрапейскае Берасце

У працах маладых журналістаў

На працягу месяца ў горадзе над Бугам па ініцыятыве мясцовай філіі Беларускай асацыяцыі
журналістаў праходзіў конкурс журналісцкіх прац
па тэме “Праз Брэст у Еўропу”.

На электронную скрыню конкурса прыйшло больш
за 20 прац. Гэта артыкулы, вершы, фотарэпартажы і
прэзентацыі, у якіх моладзь разважае над еўрапей
скім мінулым і будучыняй роднага горада ў Еўропе.
У намінацыі “Артыкул па тэме “Праз Брэст у Еўропу”
перамагла Яўгенія Мароз з працай “Фартыфікацыйныя
ўмацаванні”. У намінацыі “Фотаадлюстраванне “ Праз
Брэст у Еўропу” лепшымі прызнаныя працы Аляксан
дра Шульгача. Лепшым мастацка-літара
турным творам стаў верш Вікі Лукашук
“Любовь к себе, любовь к стране …”.
Спецыяльным прызам у намінацыі “На
роднай мове пра родныя мясціны” адзна
чаная Хаўрылюк Мая за прэзентацыю на
беларускай мове “Горад над Бугам”.
Пераможцы і ўдзельнікі конкурса ат
рымалі падарункі ад БАЖу і кампаніі “Бу
дзьма” разам з магчымасцю пазнаёміцца
з дзейнасцю асацыяцыі журналістаў у
берасцейскім рэгіёне.
Больш падрабязна пра гэта расказаў
Алег Супрунюк, кіраўнік Берасцейскай
філіі БАЖ:
- Наша арганізацыя – адна з самых вя
лікіх па колькасці сярод філій БАЖу. Таму
ў нас ёсць разнастайныя праекты. Адзін з
апошніх – конкурс, які мы абвясцілі для
маладых творчых асобаў, што пакуль ву
чацца ў школах, з’яўляюцца студэнтамі,
але ў тым ліку мараць і пра прафесію

журналіста. Мне падалося, што для першага разу было
даволі шматлюдна, у тым сэнсе, што было нямала
цікавых і разнастайных артыкулаў, фотаздымкаў.
Увогуле людзі праявілі сябе падчас гэтага конкурса
неабыякавымі да гісторыі нашага краю. Гэта адзін з
невялікіх пунктаў дзейнасці нашай філіі. У прынцыпе,
мы хацелі б яе зрабіць яшчэ больш актыўнай. У тым
ліку спадзяемся і на маладых журналістаў, якія толькі
пачынаюць свой шлях у гэтую прафесію.
Конкурс скончыўся, але гэта толькі першы этап
вялікага праекту “Праз Брэст у Еўропу”. Пра далейшыя
мерапрыемствы ў межах праекта распавядае адна з
яго арганізатараў Жанна Сідарук:

- Мы вырашылі ак
тывізаваць юных жур
налістаў нашага рэгіёну
для таго, каб яны пісалі
пра свой горад, яго ўні
кальнасць, пра еўрапейскі
характар Берасця, пра
тое, як сябе адчуваюць
людзі, якія тут жывуць,
што можна паглядзець
гасцям: аб патэнцыяле
як турыстычным, так і
культурным горада.
І на нашу
прапанову
адгукнулася
каля 20 чалавек. Мы падвялі вынікі, узна
гародзілі лепшых. Але запрасілі да далей
шага ўдзелу ў семінарах усіх удзельнікаў.
Спадзяемся, яны аб гэтым не пашкадуюць
і будуць больш актыўна супрацоўнічаць
з нашымі берасцейскімі недзяржаўнымі
газетамі.
Далей мы плануем правесці семінары
па журналістыцы, звязаныя менавіта з
тэмай гэтага конкурса, а потым правесці 5
прэс-тураў па нашай вобласці, каб маладыя
журналісты змаглі свае тэарэтычныя веды
выпрабаваць на практыцы.
Ад рэдакцыі: Чытайце на 10-й старонцы
артыкул пераможцы конкурсу.

Алесь Жолуд
Сябры БАЖ агучваюць рашэнне журы конкурса.

Не стрымаўся...

Фота: В. Цапкоў

МАЛАДЫЯ ГАЛАСЫ

Мы працягваем змяшчаць на старонках “Дзедзіча” творы маладых літаратараў, на
якія так багата берасцейская зямля. Калі Вы жадаеце атрымаць аб’ектыўную адзнаку сваёй творчасці або проста Вам няма з кім падзяліцца сваімі літаратурнымі
дасягненнямі – звяртайцеся да нас. Будзем радыя “прычыніцца” да запальвання новых літаратурных зорак. А пакуль, знаёмцеся:

Змiцер Крыжэўскi

Гэта першая спроба студэнта першага курса гіста
рычнага факультэта Берасцейскага дзяржаўнага
універсітэта Змітра Крыжэўскага паказаць сваю
творчасць шырокаму колу чытачоў. Хлопец сапраўдны
патрыёт-беларус, спадзяемся і вы гэта адчуеце праз
яго вершы.

СЬЦЯГ

Мая далонь
трымае сьцяг.
Цi ён патрэбны мне?
Цi як?
Iдзi юнак,
Трымай мяжу,
Iдзi, iдзi,
Я адпачну.
Але, калi ты
Спынiш рух,

Пачуеш боль
Дарэмных рук.
Успомнiш шчасьце
I бацькоў,
Успомнiш над страхой
Буслоў.
Успомнiш попел
Гнёздаў малых,
Заплачаш, як
Дзiця наўзрыд.

ПАЧУЦЬЦI

Не стрымаўся, узяў
А пасьля не пазнаў.
Дзе цяпер яна ёсьць?
З кiм яны, й калi
Я ўбачу iх зноў
Мiлых сэрцу братоў?

I вось я адзiн.
Як мне зараз забыцца?
Як цяпер мне ўзьняцца,
Й зноў паляцець?

Мае крылы пабiты,
Мае сэрца балiць,
Усе раны адкрыты,
Й душа ўсё гарыць.

Увесь час я злаваўся,
Але ня ведаў чаму.
У тлуме дзён паспаткаўся....
...Бы ў крывi ўвесь ляжу....

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

КУЛЬТУРА

Беларусы,
якія змянілі свет

Дошка гонару

У мінулым нумары “Дзедзіча” мы адкрылі новую рубрыку, прысвечаную беларусам, якія ўславілі свае
імёны 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. У
кожным нумары мы прадстаўляем 3 асобы, якіх узрасціла і падаравала свету беларуская зямля.

Партрэт
Яна Матэйкі.
XVII ст.

Уладзіслаў Старэвіч
(1882 – 1965)

Першы ў свеце лялечны аніматар.

Павел Сухі (1895-1975)

Авіяканструктар. Аўтар 30 канструкцый пабудаваных ваенных самалётаў, у тым ліку аднаго з самых
вядомых знішчальнікаў свету СУ-27.
Стварыў шматфункцыянальны баявы самалёт Су-2,
браніраваны штурмавік Су-6, якія выкарыстоўваліся
ў гады 2-й Сусветнай вайны. Адзін са стваральнікаў
звышгукавой рэактыўнай авіяцыі. Распрацаваў рэак
тыўныя самалёты Су-9. Аўтар першага знішчальнікабамбардыроўшчыка Су-7Б. Яго самалёты здзейснілі
сусветны рэкорд па працягласці беспасадачнага палё
ту, два сусветныя рэкорды па вышыні і два рэкорды
хуткасці палёту па замкнёным маршруце.
Павел нарадзіўся на Гомельшчыне. Скончыў гімназію,
паступіў ў Маскоўскі ўніверсітэт, пасля вайны працягнуў
вучобу ў Маскоўскім вышэйшым тэхнічным вучылішчы.
Працаваў выкладчыкам матэматыкі ў Берасцейскай
вобласці. З 1925г. працаваў інжынерам-канструктарам у
Цэнтральным аэрагідрадынамічным інстытуце. З 1956г.
- галоўны канструктар авіяцыйнай тэхнікі.
У Гомелі Паўлу Восіпавічу Сухому ў 1977г. устаноў
лены бронзавы бюст, у яго гонар названая вуліца. Імя
інжынера прысвоена Канструктарскаму бюро і Гомель
скаму дзяржаўнаму тэхнічнаму ўніверсітэту.

СУ-35

Свой дэбютны фільм “Над Нёманам” Старэвіч
зняў для Ковенскага краязнаўчага музея. На радзіме
пачаў здымаць дакументальныя фільмы пра казуркаў
(насекомых - рус.).
Але ж казуркі апынуліся не вельмі добрымі акто
рамі, і творца вырашыў рабіць з іх маленькія пудзілы
і здымаць пакадрава. Так фільм пра жукоў-рагачоў
“Lucanus Cervus” у 1910г. стаў першым ў свеце лялеч
ным мультом. Здзіўленая прэса пісала, што Старэвіч
дрэсіруе жывёлаў.
Фільмы беларускага рэжысёра хутка сталі сусвет
най сенсацыяй.
У меладраме 1912г. “Чароўная Люканіда”, які фірма
“Патэ” набыла для замежнага пракату, былі амурныя
жарсці, стары муж, маладая жонка, галантны рыцар…
але ўсе ролі выконвалі жукі.
Старэвіч працаваў і ў гульнявым кіно з сапраўднымі
акторамі. “Страшная помста” паводле Гогаля ў 1912г.
атрымала Залаты медаль у Мілане. Ён стварыў пер
шую экранізацыю гогалеўскай “Ночы перад Раством”,
дзе дзейнічаў анімацыйны чорт.
У сваіх фільмах Старэвіч першы ў свеце пачаў вы
карыстоўваць спецэфекты, ужываючы накладанне на
звычайны кадр анімацыі.
Пасля ўсталявання савецкай улады рэжысёр эмігра
ваў у Францыю, дзе працягваў працаваць над фільма
мі і мультамі.
Уолт Дыснэй
некалі сказаў,
што Старэвіч
абагнаў усіх
мультыпліка
тараў свету на
некалькі дзе
сяцігоддзяў.
Фільм пра жукоў-рагачоў «Lucanus Cervus» у
1910г. стаў першым ў свеце лялечны мультом

Канстанцін Астрожскі
(1460(?) -1530)

Гетман найвышэйшы ВКЛ, перамог больш як у
60 бітвах, узначальваў паспяховыя паходы на
татараў. Пераможца ў адной з буйнейшых бітваў на
тэрыторыі Еўропы XVI ст. Пад яго камандаваннем
30-тысячнае беларускае войска ўшчэнт разграміла
80-тысячную маскоўскую армію.
Бітва адбылася ў 1514 годзе пад Оршай падчас
вайны ВКЛ з Маскоўскім княствам (1512-1522 гг).
Паводле летапісаў, маскоўскае войска страціла 40
тысяч чалавек. Перамога дала магчымасць вярнуць
захопленыя праціўнікам гарады. Падняўся прэстыж
ВКЛ у Еўропе. Бітву пад Оршай апісалі ўсе тагачас
ныя летапісы, у т. л. маскоўскія і наўгародскія, за
межныя хронікі. Імператар Святой Рымскай імперыі
Максімільян адмовіўся падпісваць ваенны дагавор
з Масквой, паводле якога ў 1514 г. была ўтворана
ваенная кааліцыя еўрапейскіх дзяржаў (Данія, Бран
дэнбург, Саксонія, Валахія і Тэўтонскі ордэн) супраць
ВКЛ і Польшчы. Прымірэнне ўмацавалася шлюбам
Жыгімонта з унучкай імператара, італьянскай прын
цэсай Бонай.
Польскі кароль у знак удзячнасці надаў князю
Астрожскаму годнасць троцкага ваяводы, насупе
рак дзевятаму артыкулу акта Гарадзельскай уніі, які
дазваляў займаць найвышэйшыя ўрадавыя пасады
толькі каталікам.
У славу князя Астрожскага была складзена народ
ная гістарычная песня, а на тэму Аршанскай бітвы
напісаная батальная карціна (1520-30 гг.) - першая
ва Усходняй Еўропе.

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

ЭКАЛОГІЯ

Брестским Фортам –
новую жизнь

Одним из символов нашего города по праву можно назвать Брестскую крепость. Она является
уникальным памятником военно-инженерного
искусства конца XIX - начала XX веков. Состоит
не только из 4 укреплений (Волынское, Кобринские, Тереспольское, Цитадель), но и из двух
линий фортов и промежуточных оборонительных
сооружений.

Брестская крепость с системой фортификационных
сооружений является объектом мирового значения,
предложенных для включения в список ЮНЕСКО
наряду с замками в Мире и Несвиже.
Сейчас известны 35 фортификационных объектов
крепости, которые находятся на территории нашей
страны: 13 фортов, 4 оборонительные казармы, 7
опорных пунктов, 5 пороховых погребов, 5 артилле
рийских батарей, 1 передовая позиция. 4 форта Брест
ской крепости остались на территории Польши.
К сожалению, большая часть из наших фортов
находится в плохом и только несколько в удовлетво
рительном состоянии. Послевоенные годы нанесли
крепости не меньший ущерб, чем все сражения и
вражеские армии двух мировых войн. Некоторые
попали под промышленную и городскую застройку
и были уничтожены, часть мощных оборонительных
укреплений сохранилась частично, а от четырех фор
тов остались только рвы.
Но даже тем объектам, которым удалось уце
леть, не уделяется должного внимания. Они просто
рушатся на глазах и не только от времени. Некото
рые превратились в свалки для мусора, а их стены
украшают разнообразные надписи типа «Здесь был
Вася». Медленно, но верно гибнет уникальный форт
на Дубровке: разбирают на кирпичи его стены, ру
шатся земляные укрепления. На подступах к форту
№ I в Козловичах интенсивно разворачивается ин
дивидуальное строительство. Только в пятом форте
недалеко от деревни Гершоны создается музей оружия
и истории фортификации – филиал музея обороны
Брестской крепости.
Неужели эти уникальные сооружения исчезнут с
лица земли, и увидеть мы их сможем только на фото

графиях? А ведь можно восстановить и использовать
такие оригинальные строения в нашей современной
жизни. Их с успехом можно приспособить под гости
ницы, музеи, тиры, другие объекты туристического
назначения. Ярким примером разумного использо
вания фортификационных сооружений являются
европейские страны.
В Украине, например, создана сильная иссле
довательская база, которая занимается охраной и
изучением оборонительных объектов. Согласно ук
раинскому законодательству все исторические памят
ники являются собственностью государства. Объекты
культурного наследия включаются в разнообразные
туристские программы. Разработаны проекты для
приспособления отдельных фортификаций под музеи,
небольшие гостиницы.
В странах Балтии после вступления их в ЕС наблю
дается активный рост экологического туризма, осо
бенно сельского. Например, велотуризм, пеший, вод
ный туризм, ловля рыбы. А в качестве гостиниц также
используются фортификационные сооружения.
В соседней Польше варварскому истреблению та
ких сооружений противостоит «Общество любителей
фортификаций», которое существует с конца 90-х
годов прошлого столетия. В тех же фортах оборони
тельной линии Брестской крепости создаются уютные
места отдыха. В пороховом погребе открыт бар. Форт
«К» в Кобылянах приспособлен под тир. В уцелевших
казематах арсенала в Тересполе планируют открыть
музей фортификации. И все это дает весомый резуль
тат. Например, в той же Польше туристы ежегодно
оставляют 5-6 миллиардов долларов США.
Стоит обратить внимание на оборонительные объ
екты в Козловичах, которые недавно вошли в черту
города Бреста. У них уникальное расположение: здесь
недалеко друг от друга находятся два форта, оборони
тельная казарма и система дотов. Все постройки отно
сятся к XIX и началу XX веков. К ним ведут неплохие
подъездные пути, недалеко расположен пограничный
переход и проходит международная автострада.
Особенно интересен форт «А». Он сохранился
больше чем на 50 процентов. Хорошо сбереглись
земляные валы, горжевая казарма, потерна, пере

ФОРТ № VIII (Б). Бетонированные
огневые позиции на валу форта.
дний капонир, стрелковые позиции, наблюдательный
пункт, промежуточный пороховой погреб. В принципе,
форт и сейчас можно показывать туристам. Однако
находится он не в лучшем санитарном состоянии. Но
можно превратить его в культурно-развлекательный
центр: разместить здесь исторический музей, неболь
шое кафе или бар.
Форт I, который расположен поблизости, можно
приспособить под гостиницу на 40-50 мест. Также
здесь можно проводить различные подвижные игры,
например, пейнтбол. А оборонительная казарма впол
не подойдет под стрелковый тир.
Есть оригинальные проекты молодых брестских
архитекторов по рациональному использованию фор
тификационных укреплений Брестской крепости, но
они, к сожалению, остаются невостребованными.
Восстановление и включение в современную жизнь
исторических фортификационных сооружений может
принести только пользу. Такой процесс будет способс
твовать росту культурного самосознания, воспитанию
патриотизма подрастающего поколения и уважения к
истории и культуре своего края, поспособствует при
влечению туристов. Мне кажется, что стоит серьезно
задуматься о нашем историческом прошлом.

Яўгенія МАРОЗ

Форт Граф Берг

Форт №1. Казловічы.

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 раз
мяшчэння 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. Арыгiнальнас
ць 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,

якiя займаюцца праблемамi захавання бела
рускай 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 мiнуўш
чына, матэрыяльная спадчына i духоўныя
здабыткi нашай Радзiмы.
не сумнявайцеся ў сваiх сiлах!
будзьце вартымi ўславiць Беларусь!
Працы прымаюцца ў электронным і друка
ваным 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 штод
зённа па буднях), а таксама па электроннай
пошце.
dzedzich week-news

Берасцейшчына
адкрыецца для турыстаў
праз журналістаў

Сябры берасцейскай філіі Беларускай асацыяцыі
журналістаў у межах рэгіянальнага праектаконкурса “Праз Брэст у Еўропу” правялі семінар
“Берасцейшчына – цікавы рэгіён для турыстаў
праз журналістаў”.

Глеб Лабадзенка распавядае пра свае
журналісцкія поспехі

Семінар быў арганізаваны для маладых журналістаў
і тых, хто хоча звязаць сваё жыццё з гэтай прафесіяй.
Для правядзення мерапрыемства былі запрошаныя
як журналісты, так і мясцовыя краязнаўцы, якія не па
чутках ведаюць, чым і як можа прывабіць турыстаў
Берасцейшчына.
Напачатку вядомы і дасведчаны ў краязнаўчай
тэматыцы журналіст газеты “Камсамольская праўда
ў Беларусі” Глеб Лабадзенка, абапіраючыся на свае
шматлікія вандроўкі і публікацыі, распавёў, якім чынам
трэба журналісту ажыццяўляць пошук новых тэмаў
і дзе шукаць матэрыялы для публікацый. “Ні ў якім
выпадку гэта не павінен быць інтэрнэт. Толькі жывыя
размовы з мясцовымі людзьмі, краязнаўцамі дазво
ляць здабыць па-сапраўднаму цікавую інфармацыю”,
- вучыў Глеб Лабадзенка.
Далей для маладога пакалення журналістаў вы
ступілі супрацоўнік Палескага аграрна-экалагічнага
інстытута, выкладчык Берасцейскага дзяржаўнага
ўніверсітэта Аляксандр Панько з прэзентацыяй ту
рыстычна-рэкрэацыйнага патэнцыяла Берасцейскай
вобласці. Краязнаўца Сяргей Сідарук распавёў пра
такі цікавы метад збору інфармацыі, як экспедыцыя

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) 222-58-28.
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 моладзе
вай 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”
на прыкладзе падарожжа па палескіх рэках. І на за
канчэнне Юрый Макарчук, фотакарэспандэнт газеты
“Брэсцкі кур’ер” запрасіў удзельнікаў у імправізава
ную фотамайстэрню, каб падзяліцца сваім досведам
і крыху навучыць моладзь фатаграфічнай справе ў
межах прафесіі журналіста.
Веды, атрыманыя ўдзельнікамі семінара, яшчэ
будуць удасканальвацца на практыцы. Для гэтага
БАЖ у Берасцейскай вобласці плануе ў бліжэйшы
час правесці ажно 5 прэс-тураў для маладых жур
налістаў рэгіёна.
Шыноўныя чытачы. Тых, хто хоча прыняць ўдзел у
вандроўках па Берасцейшчыне, запрашаем звяртацца
з прапановамі на e-mail: pawal@tut.by.

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

АДПАЧЫНАК
ДАРЭЧЫ
Пра краіны і народЫ

1. Сцяг Аляскі стварыў 13-гадовы хлопчык.
2. Воінскі гонар ні ў адной краіне не аддаецца
левай рукой.
3. Міжнародны тэлефонны код Антарктыды – 672.
4. Капітан Кук быў першым чалавекам, чыя нага ступі
ла на ўсе кантыненты Зямлі, акрамя Антарктыды.
5. Заходнеафрыканскае племя матамі гуляе ў фут
бол чалавечым чэрапам.
6. У Аўстраліі пяцідзесяціцэнтавая манета спачатку
ўтрымлівала срэбра на суму два даляры.
7. Часцей за ўсё ў ангельскіх бібліятэках крадуць
Кнігу рэкордаў Гінэса.
8. Нацыянальны аркестр Манака большы, чым
яго войска.
9. У Сахары аднойчы – 18 лютага 1979г. – ішоў снег.
10. Канада па плошчы больш, чым Кітай, а Кітай
большы за ЗША.
11. Адзіная краіна, дзе за 1983 год не зарэгістравана
ніводнага нараджэння – Ватыкан.
12. Ніл замярзаў двойчы – у IX і XI стагоддзях.
13. У Сіене (Італія) нельга быць прастытуткай, калі
цябе клічуць Марыя.
14. У старажытным Рыме мужчына, прымаючы
прысягу або даючы клятву, клаў руку на машонку.
15. Казытанне было забароненае законам у не
каторых старажытных краінах Усходу, бо лічылася
грахоўным узбуджальным заняткам.
16. У казіно Лас-Вегаса няма гадзіннікаў.
17. У мове эскімосаў для найменавання снегу існуе
больш за 20 слоў.
18. У Італіі лялек Барбі больш, чым канадцаў у
Канадзе.
19. У Францыі закон забараняе прадаваць лялек з
нечалавечым тварам, напрыклад, «іншапланецянак».
20. Канада 4 разы за апошнія 5 гадоў была абвеш
чаная ААН лепшай для жыцця краінай.
21. У Старажытным Рыме, калі пацыент паміраў
падчас аперацыі, лекару адразалі рукі.

Пра культуру

22. Як паказаў рэнтген, пад вядомай нам «Монай Лі
зай» ёсць яшчэ тры яе першапачатковыя варыянты.
23. На стварэнне песні «Я морж» Джона Ленана
натхнілі гукі паліцэйскай сірэны.
24. Самая часта выконваемая песня ў свеце
– «Happy birthday to you» – знаходзіцца пад абаронай
аўтарскіх правоў.
25. Існуе ўсяго адзін вестэрн, зняты жанчынай.
26. Туалетнае сядзенне Джорджа Харысана спявала
«Lusy in the sky with diamonds».
27. Падчас Другой сусветнай вайны ў мэтах эканоміі
металу статуэткі «Оскараў» рабілі з дрэва.
28. Арыгінальны назоў «Знесеных ветрам» - «Бэ-бэ,
чорная авечка».
29. У фільме Кэмэрана «Тытанік» найбольш часта
вымаўляемае слова – «Ружа».

Пра братоў малодшых

30. У ката, які падае з 12-га паверху, больш шанцаў
выжыць, чым у ката, які падае з 7-га.
31. Калі еўрапейцы ўпершыню ўбачылі жырафа,
яны назвалі яго «верблюдапардам», вырашыўшы,
што гэта гібрыд вярблюда і леапарда.

32. Жывёла з самым вялікім мозгам ў параўнанні
да цела – мурашка.
33. Каля 70% жывых істот Зямлі – бактэрыі.
34. У маладосці чарнаморскія акуні ў асноўным
дзяўчынкі, але ўжо ў 5 гадоў яны радыкальна змя
няюць пол!
35. Слон – адзіная жывёла з 4 каленамі.
36. Заапарк у Токіо кожны год зачыняецца на 2 ме
сяцы, каб зверы маглі адпачыць ад наведвальнікаў.
37. Мураўеды больш любяць харчавацца не мураш
камі, а тэрмітамі.
38. Калі жырафа нараджае, яе дзіця падае з вышыні
палутара метраў.
39. Нягледзячы на горб, хрыбетнік у вярблюда
прамы.
40. Сабакі жаночага полу кусаюць часцей, чым псы.
41. Кожны год ад укусаў пчол гіне людзей больш,
чым ад укусаў змей.
42. У акул імунітэт да раку.
43. На гарыл дзейнічаюць супрацьзачаткавыя
таблеткі.
44. Аргазм свінні доўжыцца 30 хвілін.
45. Марская зорка можа вывернуць свой страўнік
навыварат.
46. Жывёла, якая даўжэй за ўсіх іншых можа не
піць – пацук.
47. Адзіныя жывёлы, якія хварэюць праказай, ак
рамя чалавека, - браняносцы.
48. Бегемоты нараджаюцца пад вадой.
49. Арангутангі папярэджваюць аб агрэсіі гучнай
адрыжкай.
50. Крот можа за адну ноч пракапаць тунэль
даўжынёй у 76 метраў.
51. У слімака каля 25 000 зубоў.
52. Чорная павучыха можа з’есці да 20 павукоў
у дзень.
53. Пры недахопе ежы стужачны чарвяк можа з’есці
да 95% вагі свайго цела – і нічога!
54. Кракадзілы адказныя за больш чым 1000 смер
цяў на берагах Ніла ў год.
55. Старажытныя егіпцяне вучылі бабуінаў слуга
ваць ім за сталом.
56. Сенбернары, знакамітыя выратавальнікі аль
піністаў, зусім не носяць пляшку з брэндзі на шыі.
57. Трэба 4 гадзіны, каб зварыць укрутую страўсі
нае яйка.
58. У ільвіных прайдах 9/10 здабычы ў «сям’ю»
пастаўляюць ільвіцы.
59. Ляніўцы праводзяць 75% жыцця ў сне.
60. Калібры не могуць хадзіць.
61. У матылька няма страўніка.
62. Еўрапейцы, прыехаўшы ў Аўстралію, пыталі
ў першабытнікаў: «А што гэта тут у вас за дзіўныя
скокаючыя зверы?» Абарыгены адказвалі: «Кенгуру»,
- што значыла: «Не разумеем!»
63. Самы просты спосаб адрозніць звера-вегетары
янца ад драпежніка: у драпежнікаў вочы размешчаныя
наперадзе твару, каб бачыць ахвяру. У вегетарыянцаў
– па абедзвюх баках галавы, каб бачыць ворага.
64. Кажан – адзінае млекакормячае, якое лётае.
65. 99% жывых істот, што жылі на Зямлі, вымерла.
66. Каб зрабіць кілаграм мёда, пчолка павінна аб
ляцець 2 млн. кветак.
67. Кроў коніка белага колеру, лобстэра – блакіт
нага.
68. Адзіныя жывёлы, якія займаюцца сэксам дзеля
задавальнення, - людзі і дэльфіны.

ІНФАРМАЦЫЙНААНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 27.12.2008 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша,
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

69. За апошнія 4000 гадоў не было прыручана ні
воднай новай жывёлы.
70. Пінгвіны могуць падскокваць у вышыню больш
чым на паўтары метры.
71. Адзіная хатняя жывёла, якая не згадваецца ў
Бібліі, – кошка.
72. Шымпанзэ – адзіныя жывёлы, якія могуць
пазнаваць сябе ў люстэрку.
73. Слова «арангутанг» значыць на некаторых мо
вах Афрыкі «чалавек з джунгляў».
74. Эму па-партугальску значыць «страўс».
75. Сланы і людзі – адзіныя млекакормячыя, якія
могуць стаяць на галаве.
76. Кракадзілы глытаюць камяні, каб глыбей
нырнуць.
77. Палярныя мядзведзі могуць бегаць з хуткасцю
40 км/г.
78. У сабак ёсць локці.

Пра вялікіх

79. «Мысляр» Радэна – партрэт італьянскага паэта
Дантэ.
80. Спявак Нік Кейв нарадзіўся з хвосцікам.
81. Шэкспір і Сервантэс памерлі ў адзін дзень – 23
красавіка 1616г.
82. Ангельская пісьменніца Вірджынія Вульф напі
сала большасць сваіх кніг стоячы.
83. Сара Бернар згуляла 13-гадовую Джульету ў
70 гадоў.
84. Калі Уолт Дысней быў дзіцем, ён замучыў саву. З
тых часоў ён вырашыў ажывіць жывёл у мульціках.
85. Бетховен быў аднойчы арыштаваны за ба
дзяжніцтва.
86. У Базза Олдрына – аднаго з астранаўтаў, якія пабы
лі на Месяцы, дзявоцкае прозвішча маці Мооn (Месяц).
87. Калі памёр Эйнштэйн, яго апошнія словы памер
лі разам з ім: сядзелка не разумела па-нямецку.
88. Юлій Цэзар насіў лаўровы вянок, каб схаваць
аблысенне.
89. Д. Вашынгтон выгадоўваў у сваім садку ма
рыхуану.
90. Аляксандр Грэхам Бэл, вынаходнік тэлефона,
ані разу не патэлефанаваў сваім маці і жонцы: яны
абедзве былі глухія.
91. Святы Патрык, заступнік ірландцаў, не быў
ірландцам.
92. Леанарда ды Вінчы вынайшаў будзільнік, які
цёр ногі таму, хто спіць.
93. Напалеон пакутаваў на айлурафобію – боязь
кошак.

Пра людзей

94. Нос расце на працягу ўсяго жыцця чалавека.
95. Толькі адно дзіця з 20 нараджаецца ў дзень,
прагназаваны доктарам.
96. Старажытныя грэкі лічылі, што хлопчыкі расту
ць у правым баку жывата, а дзяўчынкі - у левым.
97. Калі выдаліць прастору з усіх атамаў чалаве
чага цела, то тое, што застанецца, зможа пралезці ў
іголкавую вушку.
98. У сярэднявеччы ў цёмных плямах Месяца людзі
бачылі постаць Каіна, які цягнуў галлё.
99. Сперматазоід – самая маленькая адзінкавая
клетка цела. Яйкаклетка - самая вялікая.
100. Калі б рэальная жанчына мела прапорцыі
лялькі Барбі, яна змагла бы перасоўвацца толькі на
4 канечнасцях.
Заканчэнне – у наступным нумары “Дзедзіча”.
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