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Набліжаюцца 
прэзідэнцкія выбары!
Не  заставайся ўбаку!
Думай пра Беларусь!

Далучайся!

ЗВарот Партыі БнФ
да беларускага народа

«ДЗеДЗіч» на ГрунВальДЗе
Патрапіць у мінулае не выйшла

«ДЗеДЗіч» БуДуе
Дом Еўрапейскіх сустрэч

МаГДэБурскае ПраВа Берасця
Да 620-годдзя надання
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Міс 
“ДЗеДЗіч” 
Сезон: 
лета-2010
Вызначана пераможца конкурсу фотаздымкаў 
«Міс «Дзедзіч». Ёй стала студэнтка БрДУ Каця-
рына Шэлест.

У канцы навучальнага года сябры “Дзедзіча” 
– студэнты берасцейскіх навучальных устаноў – 
вырашылі зрабіць для сваіх прыгожых аднагрупніц 
падарунак і адкрылі фотаконкурс Міс “Дзедзіч” у 
сваёй суполцы на сайце папулярнай сацыяльнай 
сеткі «У кантакце».

Тое, што на пачатку выглядала жартам, перат-
варылася ў сапраўднае спаборніцтва з зусім не 
пусцяковым прызам у выглядзе флэш-карты на 2 
Gb і публікацыяй фотаздымка на першай паласе 
бюлетэня “Дзедзіч”.

Свае фотаздымкі даслалі 8 наведвальніц суполкі  
“Дзедзіч” “У кантакце”. А паколькі ідэя выйшла знач-
на шырэй за межы суполкі, інфармацыйны рэсурс 
dzedzich.org запрасіў сваіх чытачоў далучыцца да 
галасавання па выбары пераможцы конкурсу.

Удзел у галасаванні ўзялі 235 чалавек. Большасць 
з іх аддалі перавагу фатаграфіям Кацярыны Шэ-
лест, якая і стала пераможцам першага ў гісторыі 
«Дзедзіча» конкурса фотаздымкаў.

Кацярыне 20 год. Яна перайшла на 3-ці курс 
гістарычнага ф-та БрДУ. Цікавіцца харэаграфіяй, 
з а м е ж н ы м і 
мовамі. Мае шмат 
сяброў у розных 
краінах свету і не 
крыўдзіцца, калі ў 
яе прысутнасці рас-
павядаюць показкі 
пра бландынак.

У перадапошні 
д з е н ь  л е т а  н а 
сядзібе Дзедзіча 
яна атрымала прыз 
і дыплом за пера-
могу ў конкурсе. 

З.Ы. Для тых, хто не паспеў паўдзельнічаць у 
конкурсе, паведамляем, што праз месяц будзе аб-
вешчаны новы конкурс фотаздымкаў «Міс Дзедзіч. 
Сезон: восень-2010», пераможца якога таксама 
атрымае каштоўны прыз, а яе фатаграфія будзе 
размешчана на першай паласе бюлетэня “Дзедзіч”.

dzedzich.org



ПАЛІТЫКА
Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

Дарагія суайчыннікі, 
патрыёты Беларусі!

Падзеі найбліжэйшага часу могуць стаць ключавымі 
для лёсу нашай Бацькаўшчыны. Аўтарытарны рэжым 
Аляксандра Лукашэнкі, які пануе ўжо 16 гадоў, прывёў 
краіну да эканамічных і палітычных праблем, якія 
пагражаюць крахам ягонай сістэме. Аднак было б 
наіўна сцвярджаць, што рэжым не мае магчымасцяў 
утрымацца. Ягоны шанец захавання — гэта далейшы 
гандаль нацыянальнымі інтарэсамі, перадусім на ка-
рысць Крамля і расейскіх алігархаў. 

Сітуацыя ў краіне імкліва пагаршаецца. Буйны 
бізнэс знаходзіцца пад кантролем найвышэйшых 
службовых асобаў, а малы і сярэдні – па-ранейшаму 
пад прэсам уладаў. Нават на непрыбытковых 
дзяржаўных прадпрыемствах заробкі кіраўнікоў у 
разы перавышаюць сярэднія. 

Такім чынам, выкармленая народнымі грашыма 
з бюджэту, імкліва ствараецца каста “гаспадароў 
жыцця”, адзіная «праца» якой – падхалімская 
адданасць уладзе. Тым часам, пад паверхняй 
“росквіту” і «стабільнасці» наркаманія і алкагалізм, 
катастрафічная нястача сродкаў у сістэме ахо-
вы здароўя нішчаць нацыю фізічна, а так званая 
дзяржаўная ідэалогія – маральна. 

Працягваецца фальшаванне і замоўчванне гісторыі 
Беларусі, знішчэнне нацыянальных каштоўнасцяў, якія 
ляжаць у аснове нацыянальнай культуры, а значыць і ў 
аснове нашай дзяржавы. Створаная сістэма кіравання 
заахвочвае паслухмяных выканаўцаў і душыць кожна-
га, хто імкнецца захаваць чалавечую годнасць.

Адказнасць за ўсё гэта ляжыць на рэжыме 
А.Лука шэн кі. Ён павінен быць адхілены ад улады на 
бліжэйшых выбарах. Гэтая задача вымагае надзвычай-
ных высілкаў, здольнасці яднацца і працаваць ахвярна, 
смеласці перад непазбежнымі рэпрэсіямі. 

Таму не дзіўна, якой спакушальнай можа быць 
думка, што «Расея зменіць рэжым», пазбавіўшы 
беларусаў ад цяжкага змагання. 

Але падобныя стаўкі на Расею – безадказныя. “Дэ-
макратызацыя” ў стылі Крамля – замена Лукашэнкі 1.0 
на Лукашэнку 2.0 (версія адрэдагаваная для залагодж-
вання Захаду) – будзе працягам такой самай палітыкі 
дэградацыі, толькі з дэмакратычнымі дэкарацыямі. 
Няма нічога больш камічнага за Крэмль, занепакоены 
дэмакратыяй у суседніх краінах. 

Гэта азначае, што мы мусім брацца за найцяжэй-
шае. Мы баронім беларускія нацыянальныя інтарэсы, 
таму за намі няма інтарэсаў Захаду ці Расеі. За намі 
– толькі Беларусь. І найважнейшым пытаннем за-
раз ёсць: Чым кожны з нас можа ахвяраваць дзеля 
Беларусі? Што кожны з нас можа зрабіць дзеля 
перамогі?

АДным рАДком

НАМ ПА ДАРОЗЕ

МЫ НЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЁМ СЛОВА!

Любіш праўду?  
Прагнеш справядлівасці?  
Маеш што сказаць іншым?

Чытай, пішы, працуй з намі. 
Твае лісты чакаем на:

dzedzich@tut.by

Пішам пра тое, што
баяцца гаварыць іншыя

Dzedzich.org 
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Рэгіянальны 
паРтал

НАШ партал

НАШЫ 
справы

пра

Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для 
берасцейскай моладзі. 

Мы адкрыты для  
ўсіх меркаванняў.

Партыя БНФ заўсёды ставіць нацыянальныя 
інтарэсы вышэй за ўсё. Таму ў мінулым мы часта 
саступалі вынікі сваёй працы на карысць розных 
кааліцыяў, бо гэта было важна для беларускай спра-
вы. Аднак сёння час вымагае ад нас браць лідэрства 
на сябе дзеля абароны інтарэсаў беларускага народа.

Мы разумеем, што выбары не могуць лічыцца ў 
Беларусі механізмам змены ўлады, бо цалкам зна-
ходзяцца пад кантролем прэзідэнцкай вертыкалі. Ужо 
сёння мы можам прадказаць “вынікі”, якія будуць 
абвешчаныя спн. Ярмошынай. Вельмі важна, каб усе 
беларусы гэта разумелі. Але яшчэ больш важна, каб 
людзі набіраліся смеласці, каб нашыя ідэі былі вядо-
мыя ў грамадстве і мелі падтрымку людзей. І каб людзі 
выйшлі на плошчу ў абарону гэтых ідэяў, у падтрымку 
свабоды і чалавечай годнасці. 

Ёсць рэчы, якія нельга кантраляваць Ярмошынай 
– думкі. Падчас выбараў людзі пачынаюць больш ду-
маць пра палітыку, разважаць пра будучыню краіны, 
ацэньваць свае пазіцыі і меркаванні іншых. Мы 
павінны зрабіць усё, каб скарыстацца гэтым шанцам 
на перамены ў думках, а значыць і ва ўчынках людзей.

Сёння беларусы могуць разлічваць толькі на 
сябе. Таму мы заклікаем усіх, каму неабыякавы лёс 
краіны, далучацца да ініцыятыўнай групы кандыда-
та ў прэзідэнты ад Партыі БНФ Рыгора Кастусёва. 
Надышоў той час, калі ўнёсак кожнага на карысць 
нацыянальных каштоўнасцяў і народных інтарэсаў 
можа прынесці плён.

Абаронім нашыя нацыянальныя інтарэсы разам, 
каб быць гаспадарамі на сваёй зямлі! 

ЖЫве БеларуСь! 

Далучыцца да ініцыятыўнай групы кандыдата ад 
Партыі БНФ Рыгора Кастусёва можна:

velcom 660-57-41 (Зміцер)
мтс 724-21-16 (Зміцер)
kupalinka_bnf@tut.by

ЗвАрот ПАртыі БнФ
КаСтуСёў і ЯнуКевіч: 
Пара вызначацца!
Ці крамлёўскія сцэнарыі, ці нацыяналь-
ныя інтарэсы.
Кандыдат у прэзідэнты ад Партыі БНФ Рыгор 
Кастусёў разам з кіраўніком Партыі БНФ Аляксеем 
Янукевічам зладзілі для журналістаў прэзентацыю 
«Маніфеста аб абароне нацыянальных інтарэсаў».

Паводле Рыгора Кастусёва, Партыя БНФ, усведам-
ляючы адной з асноўных каштоўнасцяў нацыяналь-
ныя інтарэсы Беларусі, лічыць непрымальным для 
сябе ўдзел у выбарчай кампаніі паводле крамлёўскіх 
сцэнарыяў, «бо яны маюць на мэце захаванне і за-
мацаванне кліенцкай залежнасці Беларусі ад РФ, 
створанай цяперашнім рэжымам, і не прывядуць да 
рэальнай дэмакратызацыі краіны».

У «Маніфесце аб абароне нацыянальных інтарэсаў» 
утрымліваецца апісанне крокаў, якія мусіць зрабіць 
пасля прыходу да ўлады нацыянальна-дэмакратычны 
кандыдат: 

— выхад Беларусі з мытнага звязу і АДКБ, 
— вывад расейскіх базаў з тэрыторыі Беларусі, 
— рассакрэчванне інфармацыі аб наступствах Чар-

нобыльскай катастрофы і прывядзенне санітарных 
нормаў па радыяцыі да еўрапейскіх стандартаў, 

— захады для паляпшэння дэмаграфічнай 
сітуацыі, 

— падтрымка беларускай мовы і культуры.
Рыгор Кастусёў накіраваў «Маніфест» да ўсіх 

заяўленых кандыдатаў у прэзідэнты апроч Сяргея 
Гайдукевіча, які ўжо агучыў сваё пазітыўнае стаўленне 
да Масквы. 

«Зварот стане лакмусавай паперкай, якая пакажа, 
як патэнцыйныя кандыдаты ставяцца да будучых 
выбараў, і як яны ставяцца да Расеі», - падкрэсліў 
кандыдат ад Партыі БНФ.

«Цяпер прыйшоў час вызначацца. Ці гуляць у 
маскоўскія сцэнарыі і здымаць Лукашэнку рукамі 
Крамля, ці кіравацца выключна нацыянальнымі 
інтарэсамі і ствараць свае ўласныя сцэнарыі», - 
падсумаваў прэзентацыю старшыня Партыі БНФ 
Аляксей Янукевіч.

Рыгор Кастусёў

narodny.org



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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Віктар КліМУс

dzedzich.org

19 чэрвеня сябры Дзедзіча зладзілі экалагічную 
акцыю па ачыстцы ўзбярэжжа Мухаўца ад смецця. 
Амаль тры дзесяткі маладых людзей прайшліся 
па найбольш папулярных месцах адпачынку 
берасцейцаў у летні перыяд: пляжнай зоне і на-
ваколлю ўздоўж Мухаўца.

 Пасля дзвюхгадзіннага рэйду смецця ля ракі паме-
нела на два з паловай кантэйнеры (25 200-літровых 
пакетаў для смецця) – менавіта столькі ўдалося са-
браць актывістам падчас акцыі.

- Вельмі шкада, што праблема засмечанасці 
ўзбярэжжа ніяк не клапоціць мясцовыя ўлады і 
камунальныя службы. Усе ведаюць, што безліч 
народу адпачывае пад дрэвамі і кустамі ля ракі. 
І апроч як на пляжы – ніводнай сметніцы, - кажа 
адзін з удзельнікаў акцыі сп. Віктар Клімус.

- Тое, што і дворнікі тут не з’яўляюцца, 
заўважаеш адразу. Можна, вядома, і пра 
ўласную культуру насельніцтва шмат гаварыць. 
Але натуральна, што мала хто з адпачываючых 
панясе смецце з сабой у горад, каб там яго 
выкінуць.

Аднак юнакі ўсё ж такі маюць спадзяванне, 
што добры прыклад не застанецца незаўважаным для 
тых, хто наступным днём прыйдзе сюды адпачыць.

Пахмурнае і вільготнае надвор’е з кароткімі 
дажджамі распужала адпачываючых, але яно не змаг-
ло перашкодзіць добрай справе, пасля якой удзельнікі 

ключ ДА 
ПАрАЗумення

ПрыемнАгА АДПАчынку!

«Дыялогі пра гісторыю - ключ да паразумення»- та-
кую назву мела гэтае мерапрыемства. Амаль тыдзень 
хлопцы і дзяўчыны з розных краін дзяліліся сваім 
бачаннем нашай агульнай гісторыі, дыскутавалі на-
конт перспектыў развіцця стасункаў паміж нашымі 
народамі. 

Насычаная праграма сустрэчы ўключала выезд 
у Майданэк (люблінскі канцлагер часоў 2-й сусвет-
най вайны), сустрэчу з прадстаўнікамі грамадскай 
арганізацыі «Дзеці Замойшчызны», якая аб'ядноўвае 
малалетніх вязняў і высяленцаў гэтага рэгіёна. 

- Гэтая праграмма значна адрознівалася ад пры-
вычных нам расповедаў пра другую сусветную вайну,- 
дзеліцца ўражаннямі ўдзельніца паездкі Наталля. - Не 
было ані гучных патрыятычных заклікаў, ані апеляцый 
да таго, на чыім баку была праўда. Былі голыя факты, 

якія найбольш красамоўныя. 
- Пры наведванні былога канцлаге-

ра ні ў каго не ўзнікала сумневаў у тым, 
што ёсць добра, а якія гістарычныя 
падзеі ні ў якім разе нельга паўтараць 
у будучым. Усцешылі і былыя вязні 
нямецкіх лагероў. Апроч расповедаў 
пра жахі Майданэка і цяжкасці вы-
сялення яны вельмі шмат казалі пра 
свае асабістыя стасункі з вайскоўцамі 
ды цывільным насельніцтвам Ня-
меччыны. Узгадвалі нейкія смешныя 
выпадкі, шмат жартавалі. Бадзёрыя і 
вельмі дабразычлівыя, яны далі нам 
зразумець, што жыццё можа працяг-
вацца ў любых варунках.

Адным з летніх падарожжаў дзедзічаў стала міжнародная сустрэча ў 
насутаве. у гэтым польскім мястэчку пад люблінам сабраліся каля 30 
маладых людзей з нямеччыны, Польшчы, украіны і Беларусі.

Было і шмат забаўляльных і спартыўных імпрэзаў. 
Найбольш ўдзельнікам запомніўся спуск па рацэ на 
каноэ, дзе немцы, палякі, украінцы і беларусы былі 
ўжо зусім не спадкаемцамі варагаваўшых народаў, 
а адной вялікай камандай, у якой кожны гатовы да-
памагчы астатнім даць рады ў змаганні з вірлівымі 
плынямі лясной ракі.

Гісторыя - з'ява заўжды шматгранная і досыць 
супярэчлівая. Кожны народ мае тут сваю праўду, а 
даволі часта, і не адну. Але часам ў складаных і неад-
назначных падзеях трэба сумець пачуць і меркаванне 
іншага чалавека, пастарацца зразумець яго. Гэта і ёсць 
ключ да паразумення, які дапамагае адчыніць дзверы 
у будучыню. Будучыню  без памылак.

сучасныя еўрапейцы шукаюць паразумення ў Майданэку і на каноэ.

мерапрыемства і самі не блага адпачылі на беразе ракі. 
Смецце за сабой, зразумела ж, прыбралі. Што раяць 

рабіць і астатнім жыхарам нашага горада для сапраўды 
ўтульнага, прыемнага адпачынку. 



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

Праз 600 год пасля грунвальдскай бітвы беларускім 
ваярам зноў давялося даказваць сваю абароназ-
дольнасць. “Дзедзіч”, вядомы сваім клопатам 
пра нацыянальны гонар, не мог не падтрымаць 
“сваіх” ў такі адказны час і 14 ліпеня выправіў на 
Грунвальд сваю харугву з 15 чалавек.

Падчас збору ў ваенны паход дзедзічы думкамі 
амаль цалкам перанесліся ў 15 стагоддзе, але з 
набліжэннем да месца змагання сярэднявечча ад нас 
няўмольна адплывала. І прычына зусім не ў тым, што 
замест каня пад намі былі гумавыя колы аўтобуса, а 
нашыя збраяносцы неслі не дзіды, а фотакамеры і 
намёты са спальнікамі . Да рэальнасці настойліва вяр-
тала жудасная спёка, ад якой не было куды схавацца 
на шырокіх грунвальдскіх прасторах.

Са змарнелым выглядам, які мелі абсалютна усе 
госці імпрэзы, мы соваліся ад адной цікавінкі да дру-
гой, і марылі толькі пра бутэльку халоднай вады (якая 

каштавала 6 злотых) і халодны душ (якім можна было 
карыстацца толькі рыцарам). Тым не менш, паглядзець 
было на што: на нашых вачах ляпілі збаны, выраблялі 
паперу, чаканілі манеты. Даволі цікавымі былі табары 
рыцараў, якія ладзілі свой побыт адпаведна звычкам 
сярэднявечча. Асабліва уражвала мястэчка белару-
скай Літвы, пры уваходзе да якога павесілі крыжака і 
прывязалі раба з кайданамі на шыі.

Па вечарах, калі спякота крыху спадала, публіка, 
хоць і пакрытая пластом пылу ўперамешку з по-
там, заўважна ачуняла. У першы дзень гледачоў 
разбудзілі рыцары-коннікі у адных трусах. Затое на 
наступны дзень турнір быў сапраўды сур’ёзны: я не 
магла не зажмурвацца, калі нашых ваяроў, узброе-
ных мячамі, неміласэрна сякуць сякерамі на доўгіх 
палках (як я пазней даведалася ад гісторыкаў, яны 
называюцца алебардамі). Нарэшце адзін з нашых 
небаракаў-мечнікаў трапіў у шпіталь з траўмай уну-
траных органаў.

трАПіЦь у мінулАе

стэфанія  МАлютА

Альбіна тРУс,  dzedzich.org

на 600-годдзі грунвальда 
дзедзічам не ўдалоСЯ

А вось апагей імпрэзы – рэканструкцыя самой 
бітвы – хоць і сабраў больш за 100 тысяч гледачоў, 
асабліва нас не ўразіў: тут ужо крыві і мяса не было. 
“Бітва” аказалася звычайным тэатралізаваным 
шоў, але прафесійныя ваяры аказаліся не вельмі 
прафесійнымі акторамі і паміралі ад варожых мячоў 
без асаблівага імпэту. Тым больш, як мне пазней 
прызналіся рыцары, палова ліцвінскіх “харугваў” 
выступалі за крыжакоў.

Сучасная цывілізацыя са сваімі клопатамі канчат-
кова нагнала нас у апошні дзень, калі усе 100 тысяч 
чалавек рушылі дадому па адной двухпалоснай да-
розе і утварылі такім чынам 8-кіламетровы затор. 
Дзедзічы бадай што упершыню парадаваліся, што не 
маюць уласнага аўто. Але калі мы пешшу дабраліся 
да аўтобуснага прыпынку, нашая радасць прапала: 
аўтобус з Грунвальда ходзіць усяго колькі разоў у 
дзень, і мы, прастаяўшы пад залевай некалькі гадзін, 
вымушаныя былі выклікаць таксі.

Матэрыял  бюлетэня “Дзедзіч”  перамог на ад-
ным  з самых прэстыжных конкурсаў моладзевай 
журналістыкі “твой  стыль”.

Артыкул Ганны Гурынай заняў трэцяе месца ў 
намінацыі  “Лепшы матэрыял, прысвечаны экалагічнай  
тэматыцы”. Артыкул называецца “Канцлагер для жы-
вёлы” і асвятляе праблему беспрытульнай жывёлы. 
Друкаваўся матэрыял у сакавіцкім нумары бягучага 
года.

Усяго на конкурс  на розныя намінацыі было дасла-
на, па словах арганізатараў, больш за 100 артыкулаў.

На конкурс работы дасылалі прадстаўнікі такіх 
аўтарытэтных СМІ, як часопісы “Дзеяслоў”, “Ма-
ладосць”, “Родная прырода”, “Свободные новости 
плюс”, газета “Вечерний Гродно”, інтэрнэт-рэсурсы 
“Беларускія навіны” і інш. Таму Ганне давялося ака-
зацца у даволі саліднай кампаніі.

“Для мяне гэта сапраўды вельмі пачэсна, – кажа 
Ганна. – Раней  я ніколі не думала станавіцца 

прафесійным  журналістам, а зараз  ужо разглядаю  
такі варыянт”.

Спаборніцтва майстроў пяра адбылося ў межах 
фестывалю  моладзевай журналістыкі “Твой стыль”, 
які сабраў у  Гародні журналістаў-пачаткоўцаў  з 
усёй Беларусі. На мерапрыемстве ўдзельнікаў чакалі 
майстар-класы найлепшых беларускіх журналістаў, 
фотавыстава, прэзентацыі самых паспяховых мола-
дзевых праектаў, захапляльная культурная праграма 
і сустрэчы з цікавымі людзьмі.

“Ідэя фестывалю і конкурсу для маладых 
журналістаў вельмі слушная. Яна сапраўды аб’ядноўвае 
моладзь. Конкурс – гэта спаборніцтва, зацікаўленасць 
у падвышэнні ўзроўню. Калі не паказваць разна-
стайнасць бакоў журналістыкі, то незразумелая сама 
журналістыка. Пасля такога конкурсу ў моладзі абавяз-
кова павялічыцца зацікаўленасць у прафесійным росце 
ў беларускіх СМІ“, – кажа Аліна Суравец, намесніца 
старшыні БАЖу карэспандэнту “Будзьма”.

Арганізатары праекта  – Беларуская асацыяцыя 
журналістаў  і “Цэнтр “Трэці сектар” – плануюць 
ладзіць такі фестываль кожныя два  гады. Сёлетні – 
ужо другі па ліку.

ДЗеДЗіч сяроД ПерАможЦАў



ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)
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Ужо другі год “Дзедзіч” даводзіць да ладу сваю 
сядзібу ў вёсцы Залессе Камянецкага раёна. Гэты бу-
дынак, які ў аварыйным стане быў набыты агульнымі 
намаганнямі сяброў “Дзедзіча” у 2008г., яшчэ праз 2-3 
гады мусіць стаць месцам сустрэч моладзі не толькі з 
Беларусі, але і з усёй Еўропы. 

Аналагічныя установы існуюць ва ўсіх еўрапейскіх 
краінах: у Польшчы, напрыклад, у кожным ваявод-
стве іх некалькі. У нашай краіне першы з такіх дамоў 
будуе “Дзедзіч” і месціцца ён будзе акурат на Берас-
цейшчыне.

Крок за крокам актывісты набліжаюцца да сва-
ёй мэты. Зроблена перапланіроўка, прыбудавана 
санітарна-гаспадарчая частка, перакрыты дах, і 
неўзабаве з’явяцца ўнутраныя перагародкі. Пасля 
надыдзе час сантэхнічных камунікацый і аздаблення. 
Усё гэта стала вынікам не толькі працы прафесійных 
будаўнікоў, але і велізарнай валанцёрскай дапамогі. 
Другі год запар тут ладзяцца летнікі для працы і ад-
пачынку. Гэтым разам «Дзедзіч» сабраў больш за 20 
чалавек, якія разбіралі старыя перагародкі і падлогу, 
збівалі непатрэбную тынкоўку.

Бліжэй ДА мэты
у пачатку жніўня сябры «Дзедзіча» правялі летнік, падчас якога працягвалі буда-
ваць свой “еўрапейскі дом сустрэч”. летнік прайшоў надзвычай паспяхова: было зро-
блена ўсё запланаванае, хапіла часу і на добры адпачынак.

Віктар КліМУс, dzedzich.org

Віктар КліМУс, dzedzich.org

Распачалася акцыя-конкурс для моладзі на лепшы 
сімвал Беларусі “Беларусь – гэта…”. інтэрнэт 
карыстальнікам прапанавана далучыцца да аб-
меркавання і галасавання, каб разам абраць самы 
годны варыянт.

Культура кожнага народа мае свае сімвалы. Яны 
прэзентуюць унікальнасць і непаўторнасць кожнай 
краіны, яе адметныя рысы. Нідэрланды пазнаюць па 
ветраках і цюльпанах, Аўстралію па кенгуру, Японію 
па катанах і сакэ, Расею па самавару і матрошках.

А з чым у замежнікаў, а пер за ўсё ў нас саміх аса-
цыюецца Беларусь? З бульбай, трактарамі, лапцямі?

У краіне з тысячагадовай пісьмовай культурай, з 
багатай фальклорнай спадчынай, рынак сувенірнай 
прадукцыі, скажам мякка, не самы багаты і разна-
стайны. А часам ён і наогул мае адноснае дачыненне 
да беларускай культуры.

Арганізатары конкурсу прапануюць менавіта Вам, 
маладым беларусам, вызначыць, што варта лічыць 
сваім, атаясамліваць з роднай краінай.

На працягу месяца будуць прымацца прапановы ба-
чання вобразаў Беларусі, каб пасля найбольш папуляр-

ныя выставіць на шырокае абмеркаванне і галасаванне.
Па яго выніках будзе выраблена сувенірная пра-

дукцыя з сімваламі-пераможцамі. Кожны з актыўных 
удзельнікаў дыскусіі будзе мець магчымасць атры-
маць сабе значак, бірульку або іншы сувенір з абранай 
выявай. А аўтары трох лепшых прэзентацый будуць 
узнагароджаны.

На конкурс прымаецца тэкст не большы за 12 
сказаў. Ён мусіць пачынацца са словаў «Беларусь 
– гэта…» і далей мець назву і апісанне той рэчы, 
з’явы, якой, вы лічыце, беларусы могуць сапраўды 
ганарыцца. А таксама утрымліваць абгрунтаваны адказ 
на пытанне, чаму гэты сімвал варты пашаны. Можна 
дадаваць і ілюстрацыі, але не абавязкова.

Прапанаваныя сімвалы могуць быць любымі: 
прадметы побыту і рамесныя тэхналогіі, артэфакты 
розных саслоўяў і гістарычных эпох, міфалагічныя 
персанажы і іншыя элементы культуры. Вобразы 
могуць мець канкрэтнае ўвасабленне альбо быць аб-
страктнай з’явай. Адзінае, яны мусяць быць дакладна 
беларускія, пажадана ўнікальныя (не мець аналагаў у 
іншых культурах), і не з’яўляцца дзеючай сімволікай 
арганізацый і устаноў. 

Прапановы можна выкладаць на адпаведнай 
старонцы ўкантакце (http://vkontakte.ru/club19072840) 
або дасылаць на скрыню lubluganarus@gmail.com.

Вашыя варыянты будуць адразу відны ўсім 
ўдзельнікам і даступны для абмеркавання. Але 
асноўны выбар будзе зроблены пазней, падчас гала-
савання і з дапамогай журы конкурсу.

Раскажыце ўсім, якой Вы бачыце сваю краіну!

якАя янА – БелАрусь?

Не забылі і пра адпачынак. Падчас летніка 
праводзіліся міні-турніры па дартсе і валейболе, ка-
мандныя гульні і шматлікія забавы. 

Асаблівым падарункам для ўдзельнікаў летніка стаў 
прыезд вядомага барда Змітра Бартосіка, які адбыўся 
дзякуючы грамадскай кампаніі “Будзьма беларусамі”. 

На закрыццё летніка валанцёры выправіліся на раку 
Пульву, дзе ўрачыста закрылі будаўнічы сезон-2010. 
Найбольш актыўныя і крэатыўныя ўдзельнікі летніка 
атрымалі футболкі, вырабленыя падчас конкурса 
“Цішоткі вольных беларусаў” (http://tishotka.blog.tut.by).

У наступным годзе арганізатары абяцаюць пра-
цягнуць традыцыю працоўна-адпачынкавых летнікаў 
у Залессі і спадзяюцца пабачыць як і ўжо добра знаё-
мыя, так і новыя твары.



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

Паводле: generation.by

Хто АПошні ў лоўкост?

а чаму ён лётае?
Лоўкосты (авіякампаніі з таннымі квіткамі) з'явіліся 

адносна нядаўна, а да Ўсходняй Еўропы як мае быць 
дабраліся ўвогуле некалькі гадоў таму. У Беларусі 
іх яшчэ няма, але ў суседніх краінах ЕЗ, перш за 
ўсё Літве і Польшчы, навалам. Таму скарыстацца іх 
паслугамі, замовіўшы квіток праз Інтэрнэт, можа 
кожны шчаслівы ўладальнік шэнгенскай візы.

Лоўкосты эканомяць літаральна на ўсім. У гэтым і 
палягае сакрэт таннасці іх квіткоў. Болей за ўсё (да 16%) 
такія кампаніі эканомяць на больш шчыльнай пасад-
цы пасажыраў. Яшчэ 10% эканоміцца на пастаянным 
выкарыстанні самалётаў. Таксама лоўкосты выйграюць 
дзякуючы зніжэнню заробкаў экіпажаў, выкарыстанню 
танных аэрапортаў і аднатыпных самалётаў, а таксама 
праз продаж квіткоў выключна ў Інтэрнэце.

У выніку атрымліваецца, што самы буйны еўрапейскі 
лоўкост — Ryanair — мае і самы танны сярэдні кошт 
квітка. Толькі 44 еўра! Для параўнання, сярэдні кошт 
квітка ў Lufthansa — 235 еўра, а ў British Airways уво-
гуле 324 еўра. Як тут лоўкостам не паляціш?

думай з вечара, а рабі з раннЯ
Галоўная фішка ў лоўкостах — патрэба замаўляць 

квіткі за месяц, а то і за два да палёту. І без пластыка-
вай карткі, і не любой, а той, праз якую можна плаціць 
у Сеціве, — тут не абысціся. Але і гэта яшчэ не ўсё. 
Часцей за ўсё сапраўдны кошт квітка на старонцы рас-
кладу палётаў адрозніваецца ад рэальнага. Нежаданне 
лоўкостаў адразу пазначаць канчатковы кошт нядаўна 
нават стала прадметам разбіральніцтва Еўракамісіі.

Для тых, хто не ведае, дзе будзе праз тыдзень, 
варыянт не самы зручны. У такім выпадку трэба 
будзе добра заплаціць. Затое калі Вы не любіце есці 
ў самалёце, і не супраць адчуваць побач локаць сусе-
да, не маеце багажу, то за 9 еўра злётаць у жаданую 
Барселону дастаткова рэальна.

небЯСПеКа
Пакуль няўмольная статыстыка не зарэгістравала 

ніводнай авіякатастрофы, звязанай з лоўкост-
перавозчыкам. Але ў любы момант маленькі і танны 
авіяперавозчык можа… збанкрутаваць. Так адбылося, 
напрыклад, са славацкім SkyEurope. У адзін цудоўны 
момант кампанія абвясціла сябе банкрутам, пакінуўшы 
тысячы пасажыраў сам-насам з іх квіткамі. Гісторыя, 
аднак, болей не паўтаралася, хаця хто яго ведае?

Правілы Палёту
Калі ляціш самалётам, пачынаюць дзейнічаць но-

выя законы, незвычайныя для зямлі. Асабліва яны 
адрозніваюцца для бюджэтных авіякампаній, якія 
патрабуюць плату літаральна за ўсё. Напрыклад, у 
ручной паклажы (торбе, якую вы возьмеце з сабой 
у салён) нельга правозіць вадкасці, гелі і аэразолі, 
калі яны знаходзяцца ў пакунках ёмістасцю больш за 
100 мл. Пры гэтым агульны аб’ём вадкасцяў не можа 
перавышаць аднаго літра на пасажыра.

неКальКі КарыСных Правілаў:
- памер ручной паклажы абмежаваны (звычайна 10 

кг і невялікія памеры). Таму вялікія торбы прыйдзецца 
здаваць у багаж, за які трэба, канешне ж, даплаціць;

- варта ўзважыць сумкі перад вылетам, каб 
упэўніцца, ці няма пераважвання (у кожнай авіякампаніі 
ліміт вагі багажу свой. Прычым часцей за ўсё, яго кошт 
не ўваходзіць у першапачатковую вартасць квітка. 
Кожную «адзінку» багажу трэба замаўляць асобна і 
каштаваць яна можа болей, чым сам квіток);

- без абмежаванняў можна правозіць лекі, а таксама 
дзяцінае і дыетычнае харчаванне;

- такія каштоўныя вадкасці, як спіртныя напоі, 
прыйдзецца пакаваць у багаж (акрамя пакупак з 
крамаў д'юці-фры);

- пакупкі з д'юці-фры можна без абмежаванняў 
праносіць на борт, але пры ўмове, што яны знаход-
зяцца ў пакунку крамы;

- варта памятаць, што паводле новых мытных 
правілаў у Беларусь можна ўвозіць толькі 3 літры 
любога алкаголю (у тым ліку піва).

TоП-5 ціКавых лоўКоСтаў
RyanaiR — таннейшЫ З таннейшЫх

Ірландскага перавозчыка называюць буйнейшым 
лоўкостам Еўропы. І лётае ён амаль па ўсёй Еўропе 
(Беларусь як звычайна за бортам). Што цікава, з 
крызісу авіякампанія выйшла ў выйгрышы, чаго не 
скажаш пра іншыя ірландскя фірмы. Пашана і хвала 
(і самыя танныя сярэднія кошты на квіток!).

Ryanair асабліва зручны для беларусаў, бо яго 
тэрмінал — найбліжэйшы да нашай краіны з усіх 
іншых лоўкостаў (новенькі тэрмінал нядаўна адчынілі ў 
Коўне (Каўнас), да якога 280 км ад Менску). Таксама ў 
Ryanair даволі шмат танных рэйсаў з польскіх гарадоў: 
Варшавы, Познані, Кракава, Лодзі, Гданьска і іншых).

Сайт: http://www.ryanair.com/
Куды лётае? Лягчэй сказаць, куды не лётае: Бе-

ларусь, Малдова, Расея, Украіна, Эстонія, Балканы.
Норма для бясплатнага правозу багажу — 1 месца 

вагой не болей за 10 кг і памерам не болей за 55*40*20 
см. Багаж на рэйсах Ryanair правозіць платна. Дазва-
ляецца правоз двух месцаў багажу, кожнае вагой не 
больш за 20 кг. За першае месца спаганяецца плата 
ў памеры 25 еўра, за другое — да 40 еўра. 

Wizz aiR — ляціМ З ПольшчЫ і уКраінЫ
Вугорскі перавозчык цікавы тым, што лётае са 

шматлікіх польскіх гарадоў, да якіх ад Беларусі не так 
далёка (Варшава, Катовіцэ, Гданьск, Уроцлаў, Познань). 
Цікава, што перавозчык працуе на прасторах СНД (мае 
рэйсы з украінскіх Львова, Кіева, Сімферопалю).

Сайт: http://wizzair.com/
Куды лётае? З Польшчы амаль па ўсёй Заходняй 

Еўропе. Ёсць рэйсы на Балканы.
Нормы для правозу ручной паклажы ў салоне: 10 

кг; сума ўсіх вымярэнняў не павінна перавышаць 115 
см (55*40*20 см). Агульная норма зарэгістраванага 
багажу застаецца 32 кг. Болей узяць не атрымаецца.

aiR Baltic — КрЫлЫ рЫгі
Латвійскі перавозчык, які мае як даволі дарагія, так 

і танныя рэйсы. Цікавы тым, што лётае ў асноўным з 
Рыгі, а таксама з Вільні (што зусім блізка). З Вільні 
можна дабрацца да Осла, Рыма, Парыжа, Амстэрдама, 
Гановэра, Дубліна.

Сайт: http://www.airbaltic.ru/
Куды лётае? Уся Заходняя Еўропа. У асноўным 

з Рыгі.
Норма правозу багажу: 1 месца ручной паклажы, 

вагой не больш за 8 кг — эканамічны клас (50*40*23 
см). Платны багаж — да 20 кг па 20 еўра за адзінку.

aiR BeRlin — Для гурМанаў на нью-ЁрК
Нямецкі перавозчык бывае шчодры на ўнутры-

нямецкія перавозкі (да 29 еўра, што зусім нядрэнна 
для тамтэйшых коштаў на цягнікі). А для гурманаў — 
спецыяльная прапанова: квіток да Нью-Ёрка за 266 
еўра. Дарэчы, іх авіяпарк адзін з самых сучасных у 
Еўропе. Лётае з Кракава і Гданьску.

Сайт: http://www.airberlin.com/
Куды лётае? У асноўным па Нямеччыне, але можна 

заляцець і на Самоа)
Ручная паклажа — адно месца вагой да 6 кг, не 

болей за 55*40*20 см. Багаж — у залежнасці ад 
працягласці палёту абмежаванне ад 20 да 30 кг. Яго 
правоз бясплатны. 

easyJet аўСянКа, Сэр!
У Брытаніі некалькі клёвых лоўкостаў, але easyJet 

лётае ў блізкія беларускаму сэрцу Талін і Кракаў, тым 
і цікавы. З Лондана лётае амаль паўсюль!

Сайт: http://www.easyjet.com/
Куды лётае? З Кракава лётае ў Парыж, Дзюсель-

дорф, і, канешне ж, Брытанію.
Норма правозу ручной паклажы — 1 месца паме-

рам не болей 55*40*20 см. Багаж перавозіцца платна. 
Кожнае месца багажу не можа быць болей за 20 кг. 
(за 11 еўра). 

КарыСныЯ СПаСылКі
Для тых, хто прасякнуты жаданнем знайсці самы 

танны самалётны квіток у свеце, некалькі карысных 
спасылак. Лоўкосты — з'ява агульнасусветная!

www.flybudget.com — сайт, які дапаможа пада-
браць патрэбны лоўкост у залежнасці ад краіны 
прызначэння.

http://allplanet.ru/forum/topic,2017.msg52249/ - спіс 
лоўкостаў па ўсім свеце, ад Індыі да Цэнтральнай 
Амерыкі.

тоП-5 танных авіЯКамПа ній, 
КарыСных беларуСам
трапіць у жаданую Барселону за €9, паляжаць на траўцы елісейскіх палёў за €23… 
танныя авіяперавозчыкі прапануюць вялікія зніжкі тым, хто любіць планаваць свае 
вандроўкі загадзя. Пяць найбольш прывабных авіякампаній, самалёты якіх узлята-
юць недалёка ад Беларусі.
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КУЛьТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

interfax.by 

«Наша Ніва», nn.by

Песні ПрА ДАрогі

КаК найти дешевый 
авиабилет?
Перемещение по планете - занятие для находчивых 
и сообразительных туристов. Если вы уже опреде-
лились с маршрутом и нашли место заграничного 
проживания, пора подумать о транспорте. 

О том, как отыскать подходящую авиакомпанию и не 
переплатить за билет, рассказал организатор Мастер-
ской самостоятельных путешествий Павел Горбунов.

аККуМулятор гороДов
Рациональный алгоритм нахождения билетов 

предполагает постепенное сужение поля поиска. 
Для начала будущему отпускнику пригодятся сайты-
агрегаторы и суперагрегаторы. На этих полезных 
страницах содержится информация о предложениях 
различных авиакомпаний. За 1-2 месяца до желаемой 
даты вылета разумно начать мониторинг подобных 
ресурсов. К суперагрегаторам можно отнести сайты 
www.aviasales.ru, www.momondo.com, www.pososhok.
ru, www.skyscanner.net, www.dohop.com.

Различные агрегаторы отслеживают появление 
авиабилетов в определенные города и страны. Такие 
ресурсы используют базы данных, которые не дубли-
руют другие профильные сайты. Поэтому агрегатор, 
обладающий знаниями об одном регионе, ничего не 
расскажет посетителю о способах доставки в «непо-
дотчетную» местность. Планируя вояж, загляните на 
5-6 сайтов и сравните цены.

БюДЖетнЫе Мили
Дешевые рейсы из Минска - редкость. Начать евро-

пейское турне безболезненно для кошелька получится 
из Каунаса, Вильнюса, Риги, Киева или Варшавы. 
Компания-лоукостер не перенесет вас в стольный град 
той или иной державы. Будьте готовы к прибытию в 
провинциальный аэропорт.

Связавшись с лоукостером, вы будете платить за 
все сопряженные услуги: регистрацию, питание, до-
ставку багажа. Путникам вполне могут продать билет 
без указания посадочного места. Вам придется зани-
мать любое пустое сиденье, как в электричке. Поис-
кать бюджетные билеты в страны Европейского конти-
нента можно на сайте www.low-cost-airline-guide.com.

уЗКая СПециалиЗация
Следующий этап разумного поиска авиабилетов 

- изучение спецпредложений. Предельно доступные 
варианты появляются в низкий сезон - с октября по 
март. В это время стремительно сокращается пасса-
жиропоток. Дешевые билеты «обитают» на сайтах 
вроде www.avia.travel.ru/special/.

«Безнаказанной» халявы практически не бывает. 
Приятная заявочная цена предполагает множество 
ограничений для пассажира. Если стоимость авиаби-
лета смехотворно низка, вам вряд ли удастся изменить 
дату вылета. Возникнут проблемы и с обменом билета. 

воЗДушнЫй огонь
Четвертый шаг экономного путешественника - мо-

ниторинг сайтов, которые содержат информацию о 
горящих авиабилетах. «Невозвращенцев», отклады-
вающих обратные вылеты, часто заносят в черный 
список и принуждают к дополнительным выплатам.

Некоторые авиакомпании проводят специальные 
акции для коллекционеров воздушных миль. При 
регистрации на сайте можно получить тысячу миль в 
качестве подарка. Постоянных пассажиров поощряют 
бесплатными рейсами после 5-10 вылетов. Иногда 
накопленные километры можно обменять на об-
ратный билет. Есть возможность истратить их на 
оплату багажа.

выКарыСтайце гаСцЯвыЯ СетКі.
Гасцявыя сеткі — гэта супольнасці людзей, 

аб’яднаных на пэўным сайце. Ідэя ў тым, што кожны 
зарэгістраваны сябар прапануе ў сябе пагасцяваць 
іншаму чалавеку задарма. 

І гэта не толькі магчымасць танна павандраваць 
бедным студэнтам. Сярод сяброў гасцявых сетак 
хапае забяспечаных людзей. Для чаго яны гэтым 
займаюцца? Адным падабаецца вандраваць. Іншыя 
любяць прымаць у сябе замежных гасцей. Трэцім па-
дабаецца бачыць лад жыцця людзей у розных краях. 
У любым выпадку гэта пастаянныя кантакты з новымі 
людзьмі. А для тых, хто вывучае замежныя мовы, яшчэ 
і магчымасць папрактыкавацца.

Безумоўна, пры такім прыёме ёсць пэўныя 
абмежаванні, якія залежаць непасрэдна ад кожнага 
чалавека. Адны забараняюць паліць у кватэры, іншыя 
не дазваляюць позна вяртацца. А калі гаспадар працуе 
з раніцы да вечара, то вам трэба падладжвацца пад 
яго графік. 

Здараецца, што даводзіцца пакідаць кватэру на 
цэлы дзень і вяртацца толькі начаваць. Але гэта не 
страшна. Варта тады кантактаваць з іншымі сябрамі 
сеткі. Заўжды знойдуцца тыя, хто пакажа вам горад, 
сходзіць разам у кавярню.

ЯК Правіла, СПынЯюцца 
на неКальКі дзён (тэрмін 
абгаворваецца загадзЯ).

Грошы за пражыванне не бяруцца. Але гаспадар 
не абавязаны карміць госця або прыбіраць за ім. Усё 
па жаданні.

Пасля наведвання госць звычайна на старонцы 
гаспадара пакідае водгукі. Ад іх колькасці і зместу 
залежыць давер да гэтага чалавека.

Пры рэгістрацыі ў гасцявых сетках трэба запоўніць 
анкету, у якой, акрамя біяграфічных дадзеных, указ-
ваюцца хобі, зацікаўленасці. 

Можна загрузіць фота. Чым больш пазначана 
інфармацыі пра сябе, тым большая верагоднасць, 
што да вас звернуцца па дапамогу.

найбуйнейшыЯ гаСцЯвыЯ 
СетКі — CouChSurfing і The 
hoSpiTaliTy Club.

Couchsurfing.org — гэта больш за 2 мільёны 
карыстальнікаў з 230 краін. Hospitalityclub.org 
аб’яднала больш за 300 тысяч зарэгістраваных сяброў 
з двухсот краін.

Існуюць і іншыя сеткі, але яны саступаюць па 
колькасці людзей: Bewelcome.org, place2stay.net, 
flatjump.com, globalfreeloaders.com.

Ёсць спецыялізаваныя рэсурсы. Pasportaservo.org, 
напрыклад, аб’ядноўвае эсперантыстаў (хто валодае 
мовай эсперанта) па ўсім свеце. Warmshowers.org 
арыентаваны на тых, хто вандруе на роварах.

рэгіСтрацыЯ амаль уСюды 
бЯСПлатнаЯ.

Беларусы таксама актыўна карыстаюцца гасцявымі 
сеткамі. Яны не толькі выязджаюць за межы краіны, 
але і самі прымаюць гасцей. 

«Да мяне прыязджала шмат замежнікаў, бывала 
і па тры чалавекі, — расказвае Антон з Мінска, які 
ўдзельнічае ў гасцявых сетках ужо тры гады. — 
Ніякіх праблем з імі не было. Адзінае, што не мог 
іх зарэгістраваць у Мінску, бо сваёй кватэры не 
маю. Здзіўляе, што адмыслова ў Беларусь едуць 
заходнееўрапейцы: галандцы, датчане, славакі, чэхі. 
Ім тут цікава паглядзець на савецкі лад жыцця, «апош-
нюю дыктатуру Еўропы», якая хутка можа знікнуць. 

А вось з Расіі прыязджаюць, каб наведаць 
еўрапейскую краіну, у якую не патрэбная віза. Адна 
амчанка ехала з уяўленнем, што ў нас адны лясы, 
разбітая краіна. І калі ўбачыла тое, што ёсць насамрэч, 
радавалася. Фоткалася побач з кожным кустом. Яе 
ўразілі каштаны, якія ў Омску не растуць».

P.s. Сябры «Дзедзіча» вырашылі таксама далучыц-
ца да гасцявых сетак. Мы абралі couchsurfing. Пра 
тое, што з гэтага атрымалася, мы раскажам нашым 
чытачам у наступным нумары.

як не ПлАЦіЦь
за гатэль у адПачынКу
Пра тое, як знайсці танны начлег у самых дарагіх гарадах свету, «Дзедзіч» ужо 
пісаў на сваіх старонках (гл. напрыклад, «Дзедзіч» №8(53) за снежань 2008 на сай-
це dzedzich.org у раздзеле «самвыдат»). сёння мы расказваем, як можна наогул не 
плаціць за начлег.



КарЫСнЫя вЫКаПні, БеСПрацоўе, ЗароБКі і СМі
Як я ўжо пісаў, Узбекістан багаты на нафту, газ, 

уран, золата ды інш. Але насельніцтву ад гэтага не 
лягчэй. Грошы, быццам бы, ёсць, але куды яны ця-
куць, невядома. У сталіцы, як і паўсюль па краіне, не 
ўбачыш прыгожых хмарачосаў або багатых культурных 
кварталаў. Нават у Самаркандзе і ў Бухары, дзе штод-
зённа імкнуцца пабываць тысячы замежных турыстаў, 
прыгожымі застаюцца толькі гістарычныя мясціны. 

Грошай не маюць і самі жыхары. Многія з іх паста-
янна ездзяць на заробкі ў Расею або Паўднёвую Карэю. 
Ды і грошы - пытанне тут адноснае. Нацыянальная 
валюта называецца сум. 1 даляр па афіцыйным курсе 
тут можна прадаць за 1520 сум, але, дзіва, ёсць яшчэ 
неафіцыйны! І ў любога гандляра даляры ты можаш 
абмяняць ад 2000 да 2200 сум.

Максімальная купюра тут у 1000 сум, а гэта зна-
чыць, калі ты мяняеш 100 даляраў табе даюць пяць 
пачак сумаў, якія ты спрабуеш распіхаць у кішэні.

Цяпер крыху пра заробкі. Навучальныя ўстановы 
звонку выглядаюць вельмі прыстойна (унутры не 
быў), ды і настаўнікі маюць тут сярэдні заробак у 
250-300 тыс. сум. Гэта лічыцца добрым заробкам, бо 
на будоўлі за дзень працы падсобнікам ты атрымаеш 
толькі 10 тыс сум. А што рабіць, калі працу ў краіне 
знайсці вельмі складана, а карміць сям’ю неяк трэба? 
Шанцуе тым, хто працуе на заводах па перапрацоўцы 
карысных выкапняў - там заробкі ад 500 тыс., а часам 
дасягаюць і 1 млн., што для Ўзбекістана рэдкасць. 
Менавіта гэтыя людзі абкатваюць навінкі айчыннага 
аўтапрама, а звычайныя рабочыя… часта не маюць 
нават мабільніка, хоць і працуюць ад відна да відна. 
Ды і працоўны адпачынак складае толькі 18 дзён у год.

Затое дзяржаўныя газеты пішуць аб чарговых по-
спехах і зайздрасці краінаў-суседзяў. У прынцыпе, калі 
ў тамтэйшых газетах змяніць назву краіны на нашу, 
мы апынемся ў афіцыйнай Беларусі.

А што кажуць недзяржаўныя СМІ? А такіх тут проста 
няма. Затое ёсць багата мясцовай расейскай прэсы. Я 
для цікавасці набыў АІФ Узбекістан. Мяне чакала рас-
чараванне. Газета мела цэлую старонку пра Беларусь, 
а пра Ўзбекістан толькі адзін невялічкі артыкул.

Шукаю праўды ў інтэрнэце. У краіне дзейнічаюць 
дзве буйныя апазіцыйныя партыі, якія, канешне, не 
зарэгістраваныя. Сайты гэтых партый заблакаваныя 
для ўнутраных карыстальнікаў і аднаўляюцца ў леп-
шым выпадку раз у месяц. Дый увогуле, інтэрнэт тут, 
напэўна, не карыстаецца папулярнасцю. Буйнейшая 
суполка Узбекістана “У Кантакце” мае толькі каля 
3000 чалавек. Для параўнання - суполка Берасця – 
больш за 5000.

КошЫК.
Жыхары любяць бачыць гасцей, таму ў іх дамах 

хоць і не багата, але ўтульна. 
Кошты на тавары тут не вельмі адрозніваюцца ад 

нашых. Таннейшыя за нашы тут паслугі і мясцовыя 
прадукты, у асноўным садавіна. На супяшчаных 
глебах складана вырасціць ураджай, таму гародніну 
прывозяць з суседніх краінаў і каштуе яна дарагавата.

Прыблізна такія ж як у Беларусі кошты маюць 
усюдыісныя кітайскія тавары. Мясцовая сувенірная 
прадукцыя таксама для сярэдняга беларуса часта не 
па кішэні, хаця трэба паўсюль гандлявацца, можна 
знізіць кошт удвая, а часам і ўтрая. 

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

ПрАўДА ПрА ўЗБекістАн

Прыляцеў я ў Ташкент напрыканцы зімы. Віза для 
беларусаў не патрэбная, на прапускным пункце да-
статкова прайсці фэйс-кантроль і запоўніць 2 копіі 
дэкларацыі, у якіх трэба ўказаць усю валюту, якую 
завозіш. Сваю копію трэба захаваць, бо на адваротным 
шляху ў цябе яе абавязкова спытаюць. І калі яе не буд-
зе, то вывезці валюту з краіны ты проста не зможаш.

воСь твае гараДЫ
Ташкент, як і другія гарады, складаецца з лабірынту 

вулачак, у якім часам складана арыентавацца. У 
гэтым напэўна і ёсць прыгажосць усходніх гарадоў, 
ды яшчэ ў зелені. У канцы вясны ўсе населеныя пун-
кты патанаюць у зелені дрэваў. Смецця на вуліцах 
зусім мала, хоць і сметніц амаль што няма. Людзі 
выкідаюць смецце ў канаўкі для стоку вады, адкуль 
яго прыбіраюць дворнікі.

Ёсць свае таямніцы і ў іншых гарадах - Буха-
ры і Самаркандзе, - якія прыцягваюць да сябе 
вялікую колькасць еўрапейскіх турыстаў. Час 
захаваў тут унікальныя забудовы старажытнага 
Ўсходу з керамічнымі сценамі, блакітнымі купаламі 
і танюткімі вежамі, сярод якіх мясцовыя гандляры 
спрабуюць упіхнуць свой часам зусім не патрэбны 
тавар еўрапейскім турыстам, прычым па значна завы-
шаным кошце. Развод замежных турыстаў - гэта адзін 
з асноўных заробкаў мясцовых жыхароў. Напэўна 
таму многія гандляры свабодна могуць размаўляць не 
толькі па-ангельску, але ведаюць яшчэ французскую, 
гішпанскую, італьянскую ды іншыя мовы.

у новЫх тварах Бачу БеларуСь
У цэлым, людзі тут культурныя, добрыя і ветлівыя. 

У іх няма такой агрэсіі да іншаземцаў, якую я адчуў 
летась на поўдні Казахстана, а беларусаў яны часта 
сустракаюць, як землякоў, запрашаюць у госці. У 
савецкі час многія ўзбекі служылі ў Беларусі, як і бе-
ларусы ў Ташкенце. Тут карыстаюцца папулярнасцю 
нашы землякі - Рыбак і Сярога. Узбекскую мову ведае 
большасць, але ў гарадах па-ранейшаму папулярная 
расейская. У вёсках - зусім наадварот, іх жыхары не 
ведаюць расейскай, таму часам складна з імі кантак-
таваць. У параўнанні з Беларуссю, родная мова тут у 
пашане, а нядаўна яе перавялі з кірыліцы на лацінку.

Увогуле, пра Беларусь тут шмат чаго нагадвае. 
У першую чаргу аўтапром. І хоць 95% легкавых 
аўтамабіляў складаецца з DAEWOO, якія штампу-
юцца побач з Ташкентам (цяпер завод перакупіў 
CHEVROLET), палова грузавікоў і самасвалаў тут 
– нашы МАЗы. Трактары таксама ў абсалютнай 
большасці МТЗ, а лідэрам кар’ернай тэхнікі безумоўна 
з’яўляецца БЕЛАЗ. Але на змену братэрскім сувязям 
паступова прыходзіць канкурэнцыя, і замест новенькіх 
беларускіх грузавікоў усё часцей можна бачыць тан-
нейшыя і больш эканамічныя кітайскія машыны. 

Калі вяртацца да тэмы легкавікоў, то мытныя 
пошліны тут астранамічныя, таму і даводзіцца люд-
зям купляць ДЭУ НЭКСІЯ за 11 000 у.е., ці МАТІЗ за 6 
000. Досыць тужліва бачыць на дарогах адныя і тыя ж 
аўтамабілі, і я з сумам падумаў: у нас можа быць тое ж  
самае. Каб хоць неяк вылучацца на дарозе, мясцовыя 
майстры робяць рознага кшталту цюнінг.

GEFEST - таксама папулярны тут тавар. І яшчэ 
быў прыемна здзіўлены ўбачыць на стале “ікріму” ад 
САНТА-БРЕМОР. Дз. АлЯКсЕЕў, Узбекістан-Беларусь

татальнЫ Кантроль
Не паверыце, але на кожным уездзе ў больш-менш 

буйныя населенныя пункты стаяць блок-пасты, дзе 
супрацоўнікі ДАІ правяраюць амаль усе аўтамабілі. 
Увогуле, быць паліцэйскім тут перспектыўна. Не ве-
даю, колькі ім плацяць, але колькасць паліцэйскіх на 
вуліцах значна перавышае беларускую. 

Нягледзячы на даішнікаў, на дарогах кожны ездзіць, 
як умее: адны паркуюцца пасярэдзіне дарогі, іншыя 
не заўважаюць чырвонае святло, не кажучы ўжо пра 
пешаходныя пераходы, якімі мала хто карыстаецца. 
Пешаходы пераходзяць вуліцы інтуітыўна. Тут не 
прынята глядзець у люстэркі задняга віду, ад чаго 
прыходзіцца пастаянна сігналіць.

Кожны аўтамабіль тут можа служыць грамадскім 
транспартам, лішняя капейка ў сям’і не перашкодзіць. 
Паліва тут пакуль таннае, каштуе каля 1400 сум/л.

Каб набыць квіток на цягнік, трэба мець з сабой 
пашпарт (звесткі з якога захоўваюцца ў кампутары), 
асабліва іншаземцам. Справа ў тым, што, прыбыўшы 
ў краіну, ты мусіш зарэгістравацца. Рэгістрацыю мож-
на атрымаць толькі ў гатэлях, праплаціўшы нумар за 
ўвесь час знаходжання ў краіне. 

У іншай вобласці ты можаш знаходзіцца не больш 
за тры дні. З гэтай прычыны дэпартавалі адну маю 
знаёмую францужанку.

З дапамогай пунктаў пропуску і пашпартных звестак 
можна адсачыць міграцыю кожнага чалавека. Для чаго 
гэта робіцца, мне ніяк не зразумела. Але татальны 
кантроль прыводзіць да незадаволенасці ў грамадстве.

 Была спроба ў 2005г. змяніць сітуацыю. Тады 
пасадзілі 23 бізнэсоўцы, якіх незадаволеная грамад-
скасць вызваліла з турмы. За гэта натоўп людзей быў 
расстраляны ўрадавымі войскамі, загінула больш за 
170 чалавек. Падзеі ў Андзіжане афіцыйная ўлада 
імкнецца схаваць, але для ўсіх нас яны як і многія 
іншыя сведчаць аб страшных пагрозах дыктатуры.

Як сказаў нам адзін сябра з Ташкенту: “F…g 
president. Nobody likes him in Tashkent!” Сябра такса-
ма як і мы марыць аб зменах, правах чалавека, але 
не бачыць ніякай магчымасці дзейнічаць, бо ўсё там 
пад татальным кантролем. Знаёмая карціна, праўда?

у гэтым годзе мне зноў пашчасціла пабываць у сярэдняй Азіі. гэтым разам мяне на 
тры месяцы прытуліў узбекістан. краіна са сваімі цудамі і праблемамі, з нязмен-
ным кіраўніком ісламам карымавым і цэнтрамі старажытнага ўсходу – Бухарой і 
самаркандам. я паспрабую адказаць на пытанне, чаму ў краіне, якая мае багатыя 
радовішчы нафты, газа, золата, урана, людзі працуюць па дзесяць гадзінаў у суткі ды 
радуюцца заробку ў 150 даляраў.
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Паавел ДАйліД

Горад Берасце (сёння Брэст) заўсёды быў важным 
эканамічным цэнтрам тутэйшага рэгіёна з вельмі вы-
гадным у геаграфічным плане становішчам. Таму не 
дзіўна, што на працягу вякоў за гэты горад змагаліся 
розныя князі, дзяржавы – Галіцка-Валынскае княства, 
Польшча, Тэўтонскі ордэн… Але ў першай палове 
XIV стагоддзя Берасце перайшло пад уладу Вялікага 
княства Літоўскага – нашай сярэднявечнай дзяржавы.

бераСце і Ягайла
На помніку да тысячагоддзя Берасця, які паставілі 

ў Берасці ў мінулым годзе, ёсць скульптура вялікага 
князя Вялікага княства Літоўскага Ягайлы. За якія ж 
заслугі менавіта Ягайла варты такой пашаны?

Трэба адразу падкрэсліць, што ў Вялікім княстве 
Літоўскім, як і ў любой дзяржаве, адбывалася бараць-
ба за ўладу. Вось жа ў час барацьбы паміж Ягайлам 
і яго стрыечным братам Вітаўтам (будучым вялікім 
князем), Ягайла ў 1390г. авалодаў Берасцем і ў гэ-
тым жа годзе дараваў гораду магдэбурскае права. На 
тэрыторыі сучаснай Беларусі Берасце 
атрымала гэтае права першым.

М е н а в і т а  з а  г э т а 
сённяшнім берасцейцам 
трэба ўшаноўваць 
князя Ягайлу.

з магдэбургу – у вКл
Магдэбургскае права – гэта права горада на 

самакіраванне. Паходзіць такі тэрмін ад горада Маг-
дэбург у Нямеччыне. Дзейнічала магдэбурскае права 
ў гарадах Усходняй Германіі, Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропе.

У Вялікім княстве Літоўскім магдэбурскае права 
надавалася як заахвочванне для лепшага развіцця 
горада і ўзнагарода мяшчанам (гараджанам) за іх 
заслугі. Пазбаўленне горада магдэбурскага права пры-
мянялася як пакаранне за цяжкія правіннасці, кшталту 
здачы горада непрыяцелю падчас вайны.

што ж гэта за Права?
Горад, надзелены магдэбурскім правам рабіўся 

самастойнай адміністрацыйнай адзінкай са сваім 
грамадзянствам, інстытутамі ўлады, гербам, падат-
ковай сістэмай. Уся ўлада ў горадзе пераходзіла 
да органаў гарадскога самакіравання. У даход го-
рада перадаваліся прыбыткі ад устаноў гандлю, 

гасціных двароў, лазняў і інш. Гараджане 
атрымлівалі эканамічныя ільготы, 

вызваляліся ад платы гандлёвых 
і некаторых іншых падаткаў.

Н а й б о л ь ш  в а ж н ы я 
пытанні жыцця гора-

да вырашала гарад-
ская абшчына. 

Іншымі 

мАгДэБурскАе 
ПрАвА –

пытаннямі займаўся магістрат – выбарны орган га-
радскога самакіравання. Магістрат засядаў у спецы-
яльным будынку, які называўся ратуша.

Значэнне для горада магдэбурскага права было 
вельмі вялікім. Такі горад пачынаў хутка багацець, тут 
лепш развіваліся гандаль і розныя рамёствы. Горад 
мог сам вырашаць свае праблемы без умяшальніцтва 
цэнтральных уладаў.

Гэта значыць, што магдэбурскае права рабіла горад 
больш дэмакратычным, наколькі гэта было магчымым 
у сярэднявеччы.

роСКвіт…
На працягу стагоддзяў вельмі многія гарады і 

мястэчкі Вялікага княства Літоўскага атрымалі маг-
дэбурскае права. Больш за паўтары сотні населеных 
пунктаў кіраваліся гэтым правам у дзяржаве, з іх 
больш за 50 – на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі 
Беларусь.

На Берасцейшчыне магдэбурскае права атрымалі 
Камянец, Пінск, Кобрын, Пружаны, Ружаны, Лагішын і 
іншыя. Нават сённяшняя вёска, а тады мястэчка Малеч 
(сёння Бярозаўскі раён) 6 чэрвеня 1645 года атрымала 
права на самакіраванне.

Шпаркае развіццё магдэбурскага права свед-
чыла пра тое, што Вялікае княства Літоўскае было 
сапраўднай часткай еўрапейскай цывілізацыі.

занЯПад…
На ўсход ад ВКЛ – у Масковіі (пазней Расеі) маг-

дэбурскага права ніколі не было. Гарады Масковіі не 
ведалі такіх прывілеяў, якія мелі нашыя гарады.

У канцы ХVIII стагоддзя ў выніку падзелаў Рэчы 
Паспалітай (часткай якой з’яўлялася і наша Вялікае 
княства Літоўскае) Расея захапіла наш горад. 

Пасля гэтага магдэбурскае права знікла. Адны з 
першых захадаў, якія пачалі рабіць акупанты на нашай 
зямлі – гэта знішчэнне гарадскіх ратуш, дзе засядаў 
магістрат. Такім чынам Расея змагалася з падабен-
ствам нашых зямель да еўрапейскай цывілізацыі…

СучаСнаСць…
Сёння паглядзець на адноўленую ратушу вы мо-

жаце ў Менску, Магілёве, у многіх гарадах Еўропы, 
дзе будынкі, у якіх засядаў орган самакіравання, 
захаваліся да нашых дзён…

Тым часам, у беларускіх школьных падручніках па 
гісторыі сёння пішуць пра тое, што ўваход Беларусі 
ў склад Расейскай імперыі прынёс шмат плюсаў для 
эканамічнага развіцця нашых зямель. Маўляў, пасля 
ўваходжання ў склад Расеі, мы далучыліся да агуль-
нарасейскага рынку.

Але не надта афішуецца сёння, што тады мы 
страцілі агульнаеўрапейскі рынак, агульнаеўрапейскія 
эканамічныя, дэмакратычныя традыцыі. Адной з такіх 
традыцый і было магдэбурскае права…

у гэтым годзе адзначаецца 620-годдзе з дня надання Берасцю магдэбурскага права. 
Але сёння мы і ўявіць сабе не можам, якая гэта значная падзея нашай гісторыі.

Памятная шыльда ў гонар Магдэбурскага права ў Берасці. З-за адсутнасці ратушы, 
знішчанай расейскімі ўладамі пры будаўніцтве крэпасці, шыльду прымацавалі да 
аднаго з дамоў на вул. савецкай.

СтрачанаЯ дэмаКратыЯ

г. Магдэбург, Ратуша. тут усё пачыналася



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

Віктар КліМУс

Віктар КліМУс

Велосипед – это не транспортное средство, это 
стиль жизни. Но в нашем городе приятные поездки 
на велике омрачены серьезными проблемами.
тем, кто с ними сталкивается и хочет решить, 
адресована эта информация.

Миллионы людей во всём мире пользуются вело-
транспортом.

Самые преданные поклонники велосипеда – евро-
пейцы – педали крутят отнюдь не потому, что не могут 
позволить себе автомобиль. Это стильно, удобно и 
экологично. А что мешает развитию велотранспорта 
в Бресте, ведь желающих прокатиться налегке у нас 
не меньше?

1. отСутСтвие инФраСтруКтурЫ
Недостаточно дорожек и стоянок для велосипедов, 

и построены они с нарушением правил. Например, 
высота бордюров – 14 см вместо положенных 4-х.

2. неСовершенное ЗаКоноДательСтво
В законодательстве не урегулированы права и 

обязанности велосипедистов. Существующая редак-
ция ПДД только даёт основания сотрудникам ГАИ 
штрафовать их за передвижение по проезжей части.

ПАДПішыся 
ЗА “велА-Брэст”!

3. оПаСноСти на Дорогах
Отсутствие велодорожек провоцируют большое 

количество аварийных ситуаций.
По статистике УГАИ с начала 2010 г. на территории 

Брестской области зарегистрировано уже 41 ДТП с 
участием велосипедистов, где 13 человек погибли и 
30 пострадали.
4. КаЖДЫй велолюБитель СМоЖет БеЗ труДа 
ПроДолЖить этот СПиСоК.

ПоПроБуеМ это иЗМенить?
1. Не так дорого стоит дорожная краска, которой 

можно отчертить зону для велодвижения.
2. Обустройство велопарковок также не требует 

больших денег.
3. И уж совсем просто соблюсти элементарные 

правила при строительстве новых дорог.

Но все зависит от решений местных властей. Да-
вайте попробуем на них повлиять!

ПоДПишите обращение к местным властям, раз-
мещённое тут (http://dzedzich.org/wp/wp-content/
uploads/2010/08/петыцыя.doc) и предложите подпи-
саться своим друзьям!

ПриСоеДиняйтеСь к велопробегу в поддержку на-
ших предложений!

Старт: 4 сентября (суббота) в 14-00 от Брестской 
крепости (стоянка у “Звезды”).

Если у Вас не будет возможности принять участие 
в пробеге, ПереДайте подписанное обращение орга-
низаторам, позвонив по тел.: (029) 227-52-12 (МТС), 
(029) 660-57-41 (Velcom).

КаК МоЖно ПоДПиСатьСя?
Есть несколько вариантов, как Вы можете принять 

участие в сборе подписей под текстом петиции:
1. Оставьте свои контакты в коментариях к этой 

новости на сайте dzedzich.org.
2. Для тех, кто зарегистрирован vkontakte.ru: оставь-

те свои контакты на стене встречи “Вело-Брест”.
3. Заполните форму на сайте dzedzich.org  и с Вами 

свяжутся наши волонтёры.
4. И самый простой :): позвоните по тел.: 
(029) 227-52-12 (МТС), (029) 660-57-41 (Velcom) 
и мы договоримся о встрече.

За вело-БреСт!
Про Вело-Брест в интернете: 
http://vkontakte.ru/event19059313
http://dzedzich.org/wp/2010/08/11/padpishysia/
Наш e-mail: aazis@tut.by

Информация для тех,
кто любит активный отдых,
чистый воздух,

и велосипедный транспорт

Паркінг для ровараў. На жаль, не ў Берасці

Ну і як тут скакаць па гэтых бардзюрах?

тым, хто ў нашай сінявокай вырашыў далучыцца 
да клуба велааматараў, даводзіцца не проста.

Сеўшы на ровар, адразу заўважаеш, што ездзіць, 
насамрэч, няма дзе. Тратуары не прыстасаваныя для 
ровараў. Іх стан нясе раварыстам не толькі непры-
емнае адчуванне ў пэўнай частцы цела, але і рызыку 
расцягнуцца дзесьці паміж ухабамі-калюжынамі, 
пакалечыўшы і ўсе астатнія органы. 

І нават там, дзе пешаходам дарога здалася б упа-
радкаванай, раварыст заўважыць шмат хібаў. 

Самая распаўсюджаная і адчувальная для пятай 
кропкі роварыста – бардзюры. Паводле СНІПаў і 
логікі “безбар’ернага асяроддзя” вышыня бардзюраў 
на скрыжаванні з другаснымі праездамі мусіць быць 
нулявой, на пешаходных пераходах не вышэй за 4 см. 
На новаўладкаваных вуліцах Кавалёўкі (пр-т Рэспублікі, 

Кастрычніцкай рэв-цыі, Суворава), дзе зроблены ро-
варныя сцежкі, бардзюры сягаюць 15-ці см. На той жа 
Кастр. рэвалюцыі з боку вяслярнага канала яны сустра-
каюцца 14 разоў. Гэта значыць раварыст мусіць альбо 
ламаць свой транспартны сродак, альбо на адлегласці 
ў пару кіламетраў злазіць з ровара 14 разоў, што 
прыраўняе хуткасць яго перасоўвання да пешаходнай.

Менавіта гэта і прымушае велааматараў з’язджаць 
на праезжыя часткі дарог. Але за зручнасць таксама 
даводзіцца плаціць, і часам вельмі дорага. Па статы-
стыцы ДАІ за 2008г. у Берасцейскай вобласці адбы-
лося 95 дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам 
раварыстаў, 21 выпадак меў трагічны вынік.

І праблема не столькі з ПДД, колькі з элементар-
ным хамствам на дарогах. Стаўленне да раварыста ў 
ментальнасці нашага люду, як да ўбогага, што лезе на 
дарогу і замінае паўнавартасным кіроўцам. Выпадкі 

неабгрунтаванай агрэсіі да раварыстаў – даволі частая 
з'ява. Прычым яна можа сыходзіць як з боку кіроўцаў, 
так і з боку пешаходаў – кожны лічыць выключна 
сваімі праезжую частку і тратуары адпаведна.

Гэтай з’яве спрыяе наша заканадаўства, з амаль 
поўнай адсутнасцю згадкі пра правы раварыстаў. У 
Еўропе за перасоўванне па роварнай сцежцы без ровару 
пагражае штраф (асабліва аўтамабілістам). А збітаму на 
ёй пешаходу, нават пры наяўнасці сур’ёзных траўмаў, 
без сэнсу патрабаваць кампенсацыі. Хутчэй уладальнік 
ровара зможа спагнаць з таго за пагнутыя спіцы. 

Але гэта магчыма толькі тады, калі вела, аўта і пеша-
ходная прастора будуць дакладна размежаваны адна 
ад адной. Хаця б дарожнай фарбай або колерам бруку. 
Менавіта таму еўрапейцы, хоць і могуць дазволіць сабе 
любы транспартны сродак, выбіраюць менавіта ровар. 
І не дзіўна – у нармальных умовах ровары прыносяць 
толькі камфорт і асалоду.

ПАміж трАтуАрАмі і ДАрогАй...



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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АБ’явы

Прэс-служба “ДЗЕДЗічА”

Абласная арганізацыя Партыі БНФ

Пражыўшы ў гэтай неверагоднай казачцы два гады, 
мой сябар шмат чаго пачуў абсурднага ды пабачыў 
цікавага. Карацей кажучы, не жыццё, а нейкі прагляд 
перадачы, якая так і завецца “Сам не пабачыш, 
ніколі не паверыш”. А пачынаецца яна як усе. 
Добра, знаёма і неяк непрадказальна…

Дык вось, у нейкім горадзе пад 
ганаровай назвай N., хаваецца 
маленькі, але ўсё ж такі 
знакаміты універсітэт 
Х. Жыццё тут цяг-
нецца ціха і не-
прыкмет-
н а ,  у с ё 
л я ж ы ц ь 
на сваім 
месцы, і 
вельмі не 
л ю б і ц ь 
ч у ж о г а  
вока.  Вучац-
ца  т у т  тэатраль-
ныя лялечкі-студэнты, 
пад уважлівым наглядам сваіх 
сцэнарыстаў: выкладчыкаў, дацэнтаў і 
прафесароў, якія дораць ім “бясплатныя” веды. 

Ды ёсць тут факультэт, што ў асноўным вывучае 
матэматыку, каб вучыць грошы правільна падлічваць, 
што ў некаторых выкладчыкаў добра атрымліваецца. 
Але калі ты благая лялечка-студэнт і ў п’есу тэатра 
не ўпісваешся, то сцэнарый падлічвання капеечкі 
табе прыйдзецца падвучыць, каб потым дакладна 
ведаць колькі аддаваць. Вось бачыце, як смешна 
атрымліваецца, адны навучаюцца, каб даць, а іншыя 
навучаюць, каб узяць. Гэта такі матэ матычны кругаз-

варот гро-
шай. Не 
абыйш-
лося без 

к а  л а м -
буру і тут. 

Дык што 
з р о б і ш ? 

Ёсць адрэ-
зак часу, дзе 

плацім мы, а 
ёсць, дзе пла-

цяць іншыя. 
Ды нешта я 

ўжо адыйшоў ад 
галоўнай гутаркі. 

Працягваем далей.
У кожнага кру-

г а з в а р о т у  ё с ц ь 
свае галоўныя скла-

довыя частк і ,  як ія 
падпарадкоўваюцца адна 

адной, як дасканалы цэ-
ласны механізм. Першая з 

іх, што знаходзіцца ў самым 
нізе казачных падзей, – гэта 

вялікае імкненне і разумная матывацыя выйсці з поля 
бою залікаў і іспытаў у якасці той жа самай фізічнай 
асобы, а менавіта студэнта. 

Цяжкавата неяк знаходзіцца у самым нізе, бо гэта 
глыбокая яма. І колькі не крычы па дапамогу, у адказ 
зверху толькі цішыня, ці нейка рэха, якое так і прыму-
шае руку цягнуцца ў кішэню. Не чуюць на версе нават 
выбуху гармат і бунт тут нічым не дапаможа, таму што 
справа не ў моцы гуку, а ў сэнсе. 

У гэтым выпадку трэба падысці 
да праблемы з розумам і забыць 
пра законы фізікі. Каб цябе пачулі, 
гук трэба выдаваць не ў кілаватах 
і нават не у гігаватах, а ў звычай-
ных “грошаватах”. Кожны малады 
спецыяліст, што скончыў навучан-
не, ведае гэтыя адзінкі вымярэння 
ведаў. І калі магутнасць гэтага гуку 
будзе дзесьці ў раёне жыццевых 
патрабаванняў галоўных сцэнарыстаў 
п’есы (тут пачынаецца другая частка 
кругазвароту), можаш лічыць, што 
табе пашанцавала.

З гэтага моманту ты застаешся 
ў афіцыйным штаце трупы яшчэ на 
нейкі час. Можаш набраць у лёгкія 
пабольш паветра і рыхтавацца да но-
вай пастаноўкі. Нават калі ў наступны 
раз сцэнарый і будзе адрознівацца ад 
папярэдняга, прынцыпы вымярэння 
адзнакі акцёрскага майстэрства за-
стануцца прыкладна тыя ж самыя. 

кАЗкА Для 
ПершАкурснікАў

Алесь НОВіК

бераСцейСКаЯ аблаСнаЯ 
арганізацыЯ

ПАртыі БнФ
распачынае ў Берасці новую агульнагарад-
скую кампанію “Разам за ўтульны горад”.
Стань СяБраМ ПартЫі БнФ!
Разам мы:
- Пабудуем сучасную эфектыўную гаспадарку;
- Усталюем парадак і вяршэнства Закона;
- Абаронім 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;
- Наладзіць 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.

увага!!!
Абвяшчаецца дадатковы набор карэспандэн-
таў у склад рэдакцыі бюлетэня “Дзедзіч”
Студэнтаў, настаўнікаў, журналістаў, вучняў 
старэйшых класаў і ўсіх, хто жадае:
- Выказаць свае думкі,
- Навучыцца пісаць артыкулы,
- Зірнуць на навакольны свет вокам журналіста,
- Стаць ля вытокаў стварэння новай маладзёж-
най газеты,
просім звязацца з намі па тэл.: 
(029) 660-57-41 (Дзмітрый), 
(029) 222-58-28 (Уладзімір).
таксама запрашаем да супрацоўніцтва 
мастакоў, карыкатурыстаў, фатографаў.

казачкі, казачкі ды быліны. чуеш іх з самога маленства, і ад бабулі, і ад матулі. калі 
становішся старэйшым, пачынаеш чуць іх ад сяброў (асабліва ад сябровак) і знаё-
мых. некаторыя з іх шакуюць, іншыя прымушаюць здзіўляцца, але ад той, якую мне 
расказаў мой сябар, я пачаў лічыць, што наша жыццё ўвогуле адна вялікая фанта-
стычная быліна, у якой ніколі і нікому нельга верыць.

ПоштА “ДЗеДЗічА”

Таму нельга хвалявацца. Такіх як ты, шмат.
Вось такі не вельмі складаны, але ўсё ж такі 

даволі эфектыўны ды карысны механізм. Калі 
засвоіць яго на выдатна, то можна спадзявацца на 
вынік: што казка для студэнта скончыцца з дыпло-
мам у кішэні.

А што тычыцца мяне, то маёй казцы ў скла дзе трупы 
падыходзіць канец. Засталося адыграць апошнюю 
пастаноўку і пачаць сваю новую дарослую казку. 

Можа прынцып напісання сцэнарыяў у п'есах 
для дарослых адрозніваецца ад студэнцкіх пастано-
вак, а можа такі самы. Пра гэта магу пакуль толькі 
здагадвацца. Калі што, пастараюся распавесці вам 
як-небудзь у новай гісторыі. Дзе, спадзяюся, сцэна-
рыстам буду я.

ДАрэчы
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ДАрэчы Хлопец - дзяўчыне:
- Дарагая, пойдзем паглядзім на зоркі!
- Без прэзерватыва глядзець не буду!

***
- Такім чынам, таварышы, у двух словах! Перад вамі 

замак Э. Менавіта тут прынц дацкі Г з каралеўства 
Д кахаў дзяўчыну А і мучыўся пытаннем: Б ці не Б?

***
Як гэта ні дзіўна - але звычайна малпе з гранатай 

гранату купляе яе самец ці часам нават цэлая група 
наіўных прыматаў.

***
- Алё! Гэта таварыства абароны жывёл?
- Так. У вас праблемы?
- Так! Ля маёй хаты на дрэве сядзіць паштальён і 

абражае майго сабаку апошнімі словамі! 
***

- Вася, ты квас дапіў?
- Я квасдапіў?! Ды сам ты кваздапіў!!!

***
- Выбачце, малады чалавек, вы не падкажаце, 

колькі гадзін? А то муж у камандзіроўцы, а мне сёння 
споўнілася 23 гады. Як ні дзіўна, але я сабрала на стол на 
дваіх, і раптам забылася, да якой гадзіны працуе аптэка, 
каб купіць кантрацэптывы. Але я магу абыйсціся і без іх... 

***
Жанчынам патрэбныя мужчыны, каб мець грошы, 

а мужчынам патрэбныя грошы, каб мець жанчын.
***

Калі ў жанчыны дрэнны настрой, мы імкнемся яго 
палепшыць. Калі добрае - скарыстацца...

***
Калі мурашка паднімае ў 10 разоў больш сваёй вагі, 

то 50 грам мурашак можна паслаць за бутэлькай піва...
***

Бландынка ў белых ботах і бліскучых портачках 
у абліпку на прыступках скурна-венералагічнага 
дыспансера з паперкай у руках шчабеча ў тэлефон:

- Положительно - гэта ж значыць «усё добра», так?
***

Дзяучына выхваляецца сяброўцы:
- Ты не ўяўляеш, знайшла сабе такога класнага 

хлопца. Ён такі багаты, падарункі мне дорыць, грошай 
дае, на машыне катае. Але, на жаль, вельмі непрыго-
жы, мне не падабаецца і прышчаваты такі. Але багаты!

- Слухай, ты ж не хлопца сабе знайшла, а працу...
***

Калі выпіць увечары - знікае раніца. Калі не выпіць 
- знікае вечар.

***
Дзень першы. Да Зямлі набліжаецца гіганцкі 

астэроід. Група адважных свідроўшчыкаў адправілася 
да яго для ўсталявання ядзернага зарада.

Дзень другі. Да Зямлі набліжаецца гіганцкі астэроід 
з ядзерным зарадам.

***
- Досыць! Чаму ты заўсёды са мной спрачаешся?
- Ды не спрачаюся я з табой...
- Вось ізноў!

***
Каментар да фатаграфіі:
«Супер! Як вы так падлавілі момант што ЎСЕ З 

ЗАПЛЮШЧАНЫМІ ВАЧЫМА?!»
***

Пасля зносінаў з жанчынамі ў мужчын з'яўляецца 
цяга да літаратуры. У адных - да класічнай, у другіх - 
да медыцынскай.

Я сустракаўся з ёй цэлы год і мы вырашылі 
ажаніцца. Адзінае, што мяне бянтэжыла - гэта яе 
малодшая сястра, якой было 20 гадоў, яна апранала 
міні-спадніцы і танюсенькія маечкі з вялікімі выразамі, 
што так апетытна абцягвалі яе высокія грудзі. 

Перад самым вяселлем яна патэлефанавала мне і 
папрасіла, каб я прыйшоў і паглядзеў на вясельныя 
запрашэнні. Калі я прыйшоў, яна была адна. 

Яна сказала, што ў яе ёсць пачуцці і жаданні, якія 
яна не ў сілах пераадолець, што хоча заняцца каханнем 
са мной толькі адзін раз, перад тым як я ажанюся з 
яе сястрой. Я не ведаў, што адказаць. Яна сказала: «Я 
іду ў спальню, а ты, калі хочаш, проста вазьмі мяне». 

Я быў шакаваны. Яна зняла трусікі і кінула іх мне.
Я пастаяў трохі, потым выйшаў з хаты і накіраваўся 

да сваёй машыны. Мой будучы цесць стаяў на вуліцы. 
Ён мяне абняў і сказаў:

- Мы вельмі радыя, што ты прайшоў наш маленькі 
тэст. Зараз мы сапраўды ведаем, што ты падыходзіш 
нашай дачцэ! Сардэчна запрашаем у нашу сям'ю!

Мараль: Заўсёды пакідай прэзерватывы ў машыне... 
***

Муж і жонка ў гатэлі за мяжой. Жонка мужу: 
-У нас у нумары мыш. Патэлефануй і скажы пра 

гэта. Ты ж гаворыш па-ангельску.
Муж тэлефануе:
-Ду ю спік інгліш?
-Оф кос.
-Ду ю ноў Том энд Джэры?
-Ес.
-Джэры іс хіа.

***
Бландынка вярнулася ў краму і скандаліць:
- «Кава ў зернях, кава ў зернях!» Я два кілаграмы 

раскалупала - ніякай кавы ў гэтых зернях няма!
***

Адна бландынка паведамляе другой:
- Ведаеш, кажуць, што твой муж паляцеў у Галан-

дыю разам з сакратаркай!
- Усё гэта - плёткі. Я правярала: муж паляцеў у 

Галандыю, а сакратарка - у Нідэрланды!
***

- Мілы, я фільм запусціла, а ён на ангельскай. 
Націскаю Сtrl+Shift - а ён усё адно на ангельскай...

***
- Як твая радасць?
- Масла трэба памяняць... Ці ты пра Іру?

***
Навіны медыцыны. Падчас стварэння новай вак-

цыны, украінскія навукоўцы знайшлі спосаб здабычы 
сала з віруса свінога грыпу...

***
- Дарагі, у цябе ёсць мара?
- Была...
- А зараз?
- А зараз у мяне ёсць ты!

***
Жонка - сяброўцы:
- Я яму кажу, што не здраджваю, а ён упёрся рогамі 

і не верыць!
***

Калі набраць на дамафоне *100# - то ён пакажа, 
колькі ў доме грошай.

Брунетка:
- Я купіла квіток. На 29 траўня.
Бландынка:
- А што, у 29 траўня без квітка не пускаюць? Мне 

таксама трэба купляць?!
***

Дзяўчына - хлопцу:
- Мяне цяжка знайсці, але лёгка страціць.
- Ты што, шкарпэтка, у натуры?!

***
- Дзяўчына, які ў вас памер бюста?
- Не скажу. Гэта мая маленькая таямніца.

***
У перапынку паміж песнямі рок-гурт адказвае на 

цыдулкі з залы. Саліст зачытвае тэкст:
- «А куды дзеўся ваш файны басіст і што за чмо 

цяпер у вас грае на басах?». Слухай, ты задраў ужо, 
не возьмем мы цябе назад у групу!

***
Дырэктар ВАЗа:
- Грацыё, сіньёр Чыччоліні! Здавалася б, яшчэ зусім 

нядаўна вы сталі пастаўляць нам сваё італьянскае аб-
сталяванне, а ўжо юбілей нашага супрацоўніцтва! 10 
гадоў, як з цэхаў нашага заводу выходзяць аўтамабілі!

- Сі, сі! Грандыёзо! Фантастыка! Рускі цуд! Бо мы 
вам пастаўлялі абсталяванне для вытворчасці спагецці!

***
- Чаму суседзі зверху заўсёды такія ідыёты?
- Спытай пра гэта суседа знізу.

***
Бландынка - сябру:
- Адкажы мне, толькі сумленна - так ці не, добра?
- Пытай.
- Чаму мужчыны смяюцца з бландынак?!
- Так.

***
Маленькі сын забягае ў пакой да мамы і горка 

плача. Мама:
- Чаму ты плачаш?
- Мы з татам былі на рыбалцы, тата злавіў вялікую 

рыбу, а калі выцягваў, леска абарвалася, і рыба спыла.
- Ну, дык чаго тут плакаць?! Ты ўжо сталы хлопчык 

і павінен разумець, што ў такіх сітуацыях трэба не 
плакаць, а смяяцца!

- Дык я і засмяяўся!
***

Бландынка піша ў службу падтрымкі:
- Я хачу захаваць фільм на дыскету, але кампутар 

піша, што недастаткова месца, таму мне даводзіцца 
захоўваць ярлык. Калі я жадаю паглядзець фільм на 
іншым кампутары, то ён мне выдае памылку, што 
файл не знойдзены. Але на маім кампутары фільм 
выдатна прайграецца! У чым праблема?

Адказ:
- Вы хочаце пакласці норкавую футру ў сумачку, але 

яна туды не змяшчаецца. Таму вы бераце ліст паперы 
і пішаце на ім, што футра вісіць у шафе і кладзяце 
ліст у сумачку - ён выдатна туды змяшчаецца. Але 
калі ў гасцях у сяброўкі вы дастаяце лісток і чытаеце, 
што футра вісіць у шафе, то Вы адчыняеце шафу, а 
норкавай футры там не знаходзіце.

Сумачка = дыскета
футра = фільм
лісток = ярлык
шафа = кампутар
моль у шафе = вірус
сусед у шафе = хакер


