
№4 (62) • лістапад 2010

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

Далучайся!

Важна, каб прэзідэнтам стаў
сумленны чалавек

музычнае жыццё
Рэпартажы з канцэртаў

«разгоВариВать» ці размаўляць
Як нам вярнуць мову ў жыццё

2 4 6 9

Выбірай!
Шмат у чым дзякуючы студэн-
там берасцейскіх ВНУ мы сёння 
маем за каго галасаваць на 
прэзідэнцкіх выбарах 
19 снежня. 

Ёсць такі кандыдат: родам з-пад 
Шклова, кіраваў саўгасам, цудоўна грае 
на гармоніку, мае вусы, бацька траіх 
дзяцей. Упэўнены, вы здагадаліся, пра 
каго ідзе гаворка! А вось і няправільна! 

Нашага кандыдата завуць Рыгор 
Кастусёў! Больш за 800 студэнтаў Бе-
расцейскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
падпісаліся за яго вылучэнне канды-
датам у прэзідэнты. А ў тэхнічным 
універсітэце – больш за тысячу!!!

Рыгора Кастусёва падтрымлівалі 
ў Берасці і сябры “Дзедзіча”. Збіралі 
подпісы, моклі ў пікетах, хадзілі па 
кватэрах выбаршчыкаў і па студэнцкіх 
інтэрнатах. На Берасцейшчыне за яго 
вылучэнне падпісаліся амаль 10000 
чалавек.

Ад імя кандыдата ў прэзідэнты 
Рэспублікі Беларусь Рыгора Кастусёва 
выказваю шчырую ўдзячнасць усім, 
хто падпісаўся за яго вылучэнне, усім, 
хто далучыўся да працы яго берасцей-
скага штабу, усім, хто зрабіў свой унё-
сак у агульную справу. Дзякуючы вам 
Беларусь мае шанец стаць сапраўды 
еўрапейскай, дэмакратычнай краінай. 
Дзякуючы Вам беларусы пачуюць 
слова праўды з экранаў тэлевізараў, 
атрымаюць магчымасць прагаласаваць 
за праграму эканаміных і палітычных 
пераўтварэнняў, з якой Рыгор Кастусёў 
ідзе на выбары.

Далучайцеся да каманды Рыгора 
Кастусёва! Працы хопіць кожнаму, а 
вынік залежыць ад усіх нас. 

Зробім Беларусь свабоднай, дэма-
кратычнай і заможнай краінай!

Званіце зараз:
Тэл.: (029) 222-58-28, 227-52-12
E-mail: dzedzich@tut.by
Skype: dzedzich

Давераная асоба кандыдата ў 
прэзідэнты Рыгора Кастусёва

Уладзімір КРАСЬКО

са стаек – у сібір
Два лёсы ў эпапеі савецкіх лагероў



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

АдНым рАдком

dzedzich.org

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 

dzedzich.org

Рэгіянальны 
паРтал

НАШ партал

НАШЫ 
справы

пра

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

Мы адкрыты для  
ўсіх меркаванняў.

ДзеДзіч зарэгістравалі!
Інфармацыйна-кансалтынгавая ўстанова “Аген-
цтва рэгіянальнага развіцця “Дзедзіч” – такую 
назву носіць цяпер арганізацыя з 11-цігадовай 
гісторыяй.

“Дзедзіч”, заснаваны ў 1999г. студэнтамі БрДУ, 
большую частку свайго існавання не меў фармальна-
га статусу. Зарэгістраваны ў 2002г., ужо ў 2006-м за 
актыўную грамадзянскую пазіцыю сябраў арганізацыі 
падчас прэзідэнцкіх выбараў ён быў ліквідаваны. 
Папярэдняя спроба аднавіць легальны статус была 
зробленая летась. Але тады Упраўленне юстыцыі 
адмовіла ў рэгістрацыі.

Нягледзячы на гэта, арганізацыя працягвала дзей-
насць і нават адкрыла шэраг новых праграм.

Сёння “Дзедзіч” мае моладзевае інфармацыйнае 
агенцтва, якое займаецца выданнем газет (“Юбілей ка”, 
“Купалінка”, “Брэст-праўда” і “Дзедзіч”), культур на-
асветніцкіх улётак і буклетаў, папулярызуе бела рус кую 
культуру і дзейнасць грамадскіх арганізацый.

Сябры арганізацыі рэгулярна ўдзельнічаюць у 
міжнародных абменах са шматлікімі краінамі Еўропы. 

“Дзедзіч” з’яўляецца сябрам міжнароднай 
асацыяцыі грамадскіх арганізацый “Youth4Media”. 

Экалагічны сектар “Дзедзіча” паспяхова ладзіць 
штогадовыя моладзевыя эка-летнікі і вандроўкі, 
праводзіць акцыі па ачыстцы Мухаўца і папулярызацыі 
здаровага ладу жыцця. 

А ў вёсцы Залессе Камянецкага раёна “Дзедзіч” бу-
дуе Еўрапейскі дом сустрэч, у якім будуць праходзіць 
адукацыйныя, культурныя і забаўляльныя мерапры-
емствы для моладзі Беларусі і іншых краін Еўропы.

Па словах Дзмітрыя Шыманскага, дырэктара 
навастворанага Агенцтва рэгіянальнага развіцця 
“Дзедзіч”, рэгістрацыя арганізацыі дазволіць значна 
пашырыць пералік яе праграм. А для фінансавання 
сваёй дзейнасці арганізацыя плануе выкарыстоўваць 
спонсарскую дапамогу беларускіх кампаній.

- Шэраг берасцейскіх фірмаў выказаў зацікаў-
ленасць у падтрымцы некаторых нашых праграм. Мы 
плануем наладзіць сталыя партнёрскія адносіны з тымі 
камерцыйнымі арганізацыямі, якія ў сваёй дзейнасці 
карыстаюцца прынцыпамі сацыяльнай адказнасці 
бізнэсу, – адзначыў сп. Шыманскі.

Заканчэнне на стар. 4.

Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 
большасць экспертаў прагназавалі, што яны 
пройдуць па традыцыйнай схеме. Не выключалі 
гэтага і беларускія праваабаронцы. Апошнія 15 год 
міжнародная супольнасць не прызнавала вынікі 
выбараў у Беларусі, бо мелі месца фальсіфікацыі. 

Сёлета Захад праяўляе вялікую ўвагу да прэзідэнцкіх 
выбараў, што мусяць адбыцца 19 снежня, і звяза-
на гэта найперш з перспектывамі геапалітычнага 
супрацоўніцтва. Востры канфлікт з Расеяй прывёў да 
таго, што беларускаму кіраўніцтву цяпер, як ніколі ра-
ней, патрэбна міжнародная легітымнасць, прызнанне 
вынікаў выбараў з боку сусветнай супольнасці і, перш 
за ўсё, Захаду. Таму сцэнар цяперашняй выбарчай 
кампаніі істотна змяніўся: ЦВК зарэгістравала ўсе 
ініцыятыўныя групы, якія задавальнялі мінімальным 
патрабаванням заканадаўства, пікеты па зборы 
подпісаў свабодна стаялі ў цэнтры сталіцы пад 
бел-чырвона-белымі сцягамі і сцягамі ЕС, і нават 
сам А. Лукашэнка праз СМІ заклікаў грамадзянаў 
Беларусі падпісвацца за вылучэнне альтэрнатыўных 
кандыдатаў.

Ці значыцца гэта, што ў краіне наступіў сапраўдны 
росквіт дэмакратыі? За каментаром мы звярнуліся да 
віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чала-
века Алеся Бяляцкага, прадстаўніка грамадзянскай 
ініцыятывы  “Праваабаронцы за свабодныя выбары”.    

– Хто прымае ўдзел у грамадзянскай ініцыятыве 
“Праваабаронцы за свабодныя выбары”, якая яе 
асноўная мэта? 

– Асноўная мэта – гэта незалежны маніторынг вы-
барчай кампаніі, і праводзіцца ён сумесна сябрамі двух 
беларускіх праваабарончых арганізацый – Правааба-
рончага цэнтру “Вясна” і Беларускага Хельсінкскага 
Камітэту (БХК). Паколькі выбары з’яўляюцца знач-
най падзеяй у грамадска-палітычным жыцці краіны, 
безумоўна, яны не могуць заставацца па-за ўвагай 
з боку прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. 
Цікавасць жа праваабаронцаў абумоўлена таксама 
тым, каб выбары праходзілі без парушэнняў, каб 
кожны грамадзянін краіны мог рэалізаваць сваё права 
на ўдзел у кіраванні дзяржавай. Акрамя таго, выбары 
Прэзідэнта заўсёды з’яўляюцца значным экзаменам па 
дэмакратыі для ўладаў Беларусі, уплываюць на імідж 
нашай краіны ў свеце. 

Мы пачалі назіранне 16 верасня пасля таго, як Пала-
та прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Бе-
ларусь вызначыла дату правядзення чарговых выбараў 

Прэзідэнта. З першага дня да працы прыступілі каля 
100 доўгатэрміновых назіральнікаў літаральна ва ўсіх 
рэгіёнах краіны. Многія з іх бралі ўдзел у міжнародным 
назіранні ў іншых краінах, такіх як Украіна, Польшча, 
Літва, Азербайджан, Кіргізія, Албанія, Сербія ды інш. У 
Менску працуе аналітычны аддзел, які аналізуе спра-
ваздачы назіральнікаў і рыхтуе штотыднёвыя і этапныя 
справаздачы. Іх можна знайсці на сайце www.spring96.
org. Гэтыя справаздачы рассылаюцца па ўсім свеце. 
Таксама сур’ёзнай крыніцай інфармацыі па выбарах 
з’яўляецца інфармацыйны аддзел, які ў штодзённым 
рэжыме паведамляе пра ход выбарчай кампаніі ва ўсіх 
рэгіёнах краіны. На гэтую інфармацыю, на памылкі і 
недахопы падчас правядзення выбарчай кампаніі вы-
мушаны звяртаць увагу як кандыдаты ў прэзідэнты і 
іх каманды, так і выбарчыя камісіі розных узроўняў.

Акрамя таго ў маніторынгу будуць задзейнічаны 
яшчэ 600 кароткатэрміновых назіральнікаў, якія 
будуць непасрэдна сачыць за ходам галасавання на 
300 выбарчых участках ва ўсіх рэгіёнах краіны, пачы-
наючы з дня папярэдняга галасавання і заканчваючы 
падлікам галасоў. Асаблівую ўвагу назіральнікі будуць 
удзяляць яўцы выбаршчыкаў. 

“ВАжНА, 
кАб прэзідэНтАм стАў 
сУмлеННы чАлАВек” 

Алесь бяляцкі:



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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Каця ШЭЛЕСТ

Новы краязНаўчы сайт
Ці ведаеце вы, што бацька першага прэзідэнта 
Акадэміі Навук Беларусі Усевалада Ігнатоўскага 
быў святаром у Івацэвіцкім раёне? Ці чыталі вы 
калі-небудзь успаміны аб нямецкай акупацыі 
часоў 1-й сусветнай вайны? Ці чулі вы легенды 
палаца Пуслоўскіх у Косаве? Ці шмат вы ведаеце 
пра падзеі паўстання 1863г. на Берасцейшчыне?

На ўсе гэтыя і іншыя пытанні вы знойдзеце адказы 
на краязнаўчым сайце “Рэха Берасцейшчыны”, які 
пачаў працу ў верасні.

На ім, па адрасе http://rehaby.info, прадстаўлена 
інфармацыя гістарычнага, культурніцкага, турыстыч-
нага характару, абнаўляецца бібліятэка электронных 
выданняў, прысвечаных Берасцейшчыне, ствараецца 
фотагалерэя і форум.

Як паведаміў рэдактар сайта, гісторык Павел 
Дайлід, ідэя стварэння сайта з’явілася пасля выхаду 
3-га нумару аднайменнага бюлетэню: 

- Разумеючы, што папяровы бюлетэнь “Рэха 
Берасцейшчыны” не можа змясціць шырокі спектр 
краязнаўчай інфармацыі і, з-за абмежаванасці свайго 
накладу, не можа быць даступны многім патэнцыйным 
чытачам, узнікла жаданне стварыць яго электронную 
версію.

Сайт “Рэха Берасцейшчыны” з’яўляецца вынікам 
працы краязнаўцаў, гісторыкаў, аматараў турызму і 
іншых зацікаўленых асобаў Берасцейскай вобласці. 
Любы жадаючы можа прапанаваць свае артыку-
лы, фотаздымкі з мэтай павышэння папулярнасці 
краязнаўства сярод жыхароў Берасцейшчыны.

Сайт створаны пры падтрымцы  Агенцтва 
рэгіянальнага развіцця «Дзедзіч».

творчасць у шалёНых 
кеДах
Арт-конкурс «Шалёны кед» на тэму “Актыўнасць 
моладзі” пашырае межы!!!

Мы працягваем збор вашай творчасці да 30 
лістапада 2010г. Конкурс шырыцца свамімі межамі! 

Цяпер, акрамя плакатаў і відэа, свае творчыя 
здольнасці і крэатыў можна выразіць усімі магчымымі 
тэхнікамі і напрамкамі: і скульптурай, і малюнкамі, і 
фатаздымкамі, і flash-анімацыяй, і стварэннем арт-
аб’ектаў, і працамі handmade, і інсталяцыямі. Сло-
вам, усім, на што здольны ваш шалёны патэнцыял і 
нястрымны крэатыў!

Усе вашыя творчыя выбухі будуць прадстаўлены 
на 5-цідзённай выставе, а пераможцы атрымаюць 
карысныя падарункі: МР3-плэер, графічны планшэт, 
USB-флэшка  4Гб.

Працы прымаюцца на kedy.by@gmail.com альбо пры 
ўласнай сустрэчы. Дэдлайн : 30.10.2010.

Падрабязнасці тут http://vkontakte.ru/club19957254  
альбо па тэлефонах: 

+ 375 29 223 27 40, +375 29 673 16 05

УчёбА оН-лАйН

Безумно обрадовавшись, бегу собирать вещи в 
дорогу, ведь это моё первое путешествие за границу. 
Не успела я опомниться, как уже стою на вокзале с 
огромным чемоданом и покупаю билет. Где же по-
езд? А вот и он!

Семинар проходил с 1 по 8 сентября в Люблине. 
Всего в нем участвовало 23 человека из Польши, 
Беларуси и Германии. Посвящён он был обучению 
молодых людей основам журналистики: видео, он-
лайн и газетной. 

Было немного не по себе сразу знакомиться с та-
ким количеством  людей. А вдруг не найдем общий 
язык? Но не тут-то было. Мы, как ни странно, быстро 
подружились.

Эта неделя оказалась лучшей неделей в моей жиз-
ни. Было замечательно – каждый день ложиться спать 
и просыпаться с мыслью, что новый день принесет 
тебе огромное количество ярких эмоций. 

Изначально нас поделили на 4 группы, причем ин-
тернациональные. У каждой из них был свой куратор 
и свои задания. Кто-то ездил в волонтерский центр 
и снимал репортаж, кто-то проводил опрос в центре 
Люблина. Также мы посетили студию радио и теле-
видения в Люблине. На ТВ каждый мог попробовать 
себя в роли ведущего новостей. Ещё нас обучали 
работе с программами: Avid и Premiere. Научили, как 

правильно обращаться с профессиональной техникой. 
Кстати, забыла вам рассказать, что разговаривали 

все исключительно на иностранном языке, преиму-
щественно английском. Для меня это был огромный 
опыт общения. 

Этот семинар не был бы международным, если бы 
не вечера, где каждая группа представляла свою стра-
ну. Все участники должны были привезти с собой те 
продукты, которые являются наиболее популярными.

Три вечера особенно запомнились, так как немцы, 
поляки и белорусы представляли свои страны и уго-
щали участников блюдами традиционной кухни. Все 
были очень оригинальны.  Белорусы отличились  сво-
им объяснением, что такое овсяное печенье. Немцы 
никак не могли понять, что же это такое. Но благодаря 
Ксении П., все-таки мы сумели, донесли до участников 
из Германии, что хотели. Это была умора! Овёс, – это 
то, чем кормят лошадей :)

Но, как говорится, всему приходит 
конец. Неделя пролетела, словно 
один миг. Наступил последний 
день, день перед отъездом. Вечером 
устроили прощальный ужин, после 
которого нам торжественно вручи-
ли сертификаты. Затем все вместе 
закатили прощальную вечеринку… 
Последние минуты…

И вот наступило утро. Скоро при-
едет автобус, и мы все разъедемся 
по домам. Как же не хочется расста-
ваться со своими новыми друзьями! 

И еще очень долго каждый из нас будет вспоминать 
эту сентябрьскую недельку.

P.S. О боже мой, о боже мой. Такси везет меня 
домой.

Видеоматериалы с  семинара можно посмотреть на 
сайтах  www.europeanwebtv.tv, www.mediacamplublin.
com

мой приход в «дзедзiч», моя первая статья… позже – предложение поехать на се-
минар по он-лайн журналистике в люблин. отправила заявку на участие и неделю 
томилась в ожидании ответа.  В один из волнующих дней открываю почтовый ящик, 
а там подтверждение, что моя заявка прошла отбор. Ура, я еду!

как мы угощали Немцев 
кормом Для лошаДей

У студыі навін люблінскага аддзела польскага тэлебачання



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

Заканчэнне. Пачатак на стар. 2.

Яніна СТЭфАНчУК

– Якія ключавыя моманты для празрыстасці пра-
вядзення выбараў у беларускіх умовах вы б назвалі?

– Першы ключавы момант мы ўжо прапусцілі – 
рознабаковы склад выбарчых камісіяў, калі сябрамі 
камісіяў становяцца прадстаўнікі розных партыяў і 
рухаў. З аднаго боку, у складзе камісій вытрымана 
патрабаванне аб наяўнасці 30 працэнтаў прадстаўнікоў 
розных грамадскіх аб’яднанняў. Іншая справа, што 
гэта саюзы ветэранаў, жанчын, “Белая Русь”, БРСМ  
– так званыя праўрадавыя няўрадавыя арганізацыі. У 
той жа час палітычныя партыі – рэальныя суб’екты 
палітыкі – адхіленыя ад гэтага працэсу. 

толькі 183 праДстаўНікі 
ДэмакратычНых партый 
ва ўсёй краіНе патрапілі ва 
ўчастковыя выбарчыя камісіі 
з 70 815 члеНаў камісій. гэта 
склаДае ўсяго 0,25 працэНта.

Я не магу сказаць дзе яшчэ такое ёсьць. Напры-
клад, у іншых краінах менавіта прадстаўнікі розных 
палітычных партый у большасці сваёй уваходзяць у 
выбарчыя камісіі, што стварае сітуацыю ўзаемнага 
кантролю і пазбаўляе магчымасці фальсіфікаваць і 
маніпуліраваць вынікамі выбараў.

Калі б нашы камісіі былі сфармаваныя з удзелам 
прадстаўнікоў палітычных сіл, давер да іх працы 
павялічыўся б. Атрымліваецца, што міна пад прыз-
наньне выбараў ужо падкладзеная, бо створаныя 
цалкам  падкантрольныя выканаўчым уладам вы-
барчыя камісіі.

Другі момант – папярэдняе галасаваньне, падчас 
якога не забяспечваецца захаваньне білютэняў. 
Выканаўчыя ўлады праз адміністрацыю дзяржаўных 
прадпрыемстваў, навучальных устаноў штурхаюць 
людзей да датэрміновага галасавання, таму працэнт 
датэрмінова прагаласаваўшых  атрымліваецца высокі 
– да траціны ад агульнай колькасці прагаласаваўшых. 
А ўпэўненасьці, што ўначы скрынкі для галасавання 
ніхто не адчыняе і не падмяняе бюлетэні, няма. У 
празрыстых скрынях аднаразовы механізм закрыцця, 
звычайныя ж – на шрубах, іх  можна зашрубоўваць і 
разбіраць колькі заўгодна. На ноч каля памяшкання 
са скрынкамі з бюлетэнямі застаецца міліцыянт, які 
для нас таксама не з’яўляецца гарантам захавання 
бюлетэняў. І ўжо былі прызнанні аб неправамерных 
таемных дзеяннях на выбарчых участках падчас 
датэрміновага галасавання. 

Трэці момант – абмежаваныя паўнамоцтвы 
назіральнікаў падчас падліку галасоў. Гэтая працэду-
ра не прапісаная заканадаўча, хаця мы колькі гадоў 
просім-патрабуем і закандаўцаў і ЦВК прапісаць пра-
цэдуру падліку галасоў, каб усё было празрыста, бачна 
і зразумела. А ў нашых умовах кожная камісія можа 
рабіць усё на свой манер. Таксама трэба сказаць пра 
бюлетэні – яны не маюць асобных ідэнтыфікацыйных 
знакаў, таму іх можна надрукаваць колькі заўгодна і 
ледзь не дома.

—  Калі казаць пра этап збору подпісаў за 
кандыдатаў, то ў параўнанні з папярэднімі 
прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году ён праходзіў у 
больш спакойнай абстаноўцы, выпадкаў жорсткага 
пераследу актывістаў дэмакратычных кандыдатаў 
у прэзідэнты адзначана не было? 

— Сапраўды, гэта трэба запісаць у плюсы сёлет-
няй выбарчай кампаніі: узровень рэпрэсій супраць 

актыўных удзельнікаў кампаніі ніжэйшы ў 
параўнанні з мінулымі выбарамі. Хаця ў нас 
этап збору подпісаў выклікае заклапочанасць 
з іншай прычыны. Напрыклад, выкарыстанне 
адміністрацыйнага рэсурсу падчас збору подпісаў 
за А.Лукашэнку з боку раённых адміністрацый. 
Хто за яго толькі подпісы не збіраў! І настаўнікі, 
і дактары, і выкладчыкі ва ўніверсітэтах, і боль-
шасць – з парушэннем выбарчага заканадаўства, 
і большасць – пад прымусам. 

Так, у г.п. Глуск (Магілёўская вобласць) ся-
бра ініцыятыўнай групы А.Лукашэнкі намеснік 
галоўнага ўрача раённай бальніцы А.Дзядзюля 
збіраў подпісы ў падтрымку дзеючага кіраўніка 
дзяржавы на працоўным месцы ў працоўны 
час. Кіраўніцтва прадпрыемства “Мастоўская 
райсельгастэхніка” (Гродзенская вобласць) 
збірала подпісы за вылучэнне А.Лукашэнкі 
таксама ў працоўны час, прычым у падпісныя лісты 
загадзя былі ўнесены ўсе звесткі аб работніках. Хаця 
ў Выбарчым кодэксе чорным па беламу напісана: “не 
дапускаецца ўдзел адміністрацыі арганізацый у збо-
ры подпісаў выбаршчыкаў у працоўны час, роўна як і 
прымус у працэсе збору подпісаў”. ЦВК амаль ніяк не 
адрэагавала на шматлікія скаргі наконт гэтага.

Да таго ж пры падтрымцы ЦВК у зборы подпісаў 
за А.Лукашэнку масава бралі ўдзел асобы, якія не 
з’яўляліся членамі ягонай ініцыятыўнай групы. Узнікла 
дзіўная пасада “памочнік члена ініцыятыўнай групы”, 
што фактычна зрабіла бессэнсоўным стварэнне і 
рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў.

– Ёсць меркаванне, што і апазіцыя ў гэтых вы-
барах не надта чыстая на руку, і калі б ЦВК быў 
больш прынцыповым, то колькасць зарэгістраваных 
альтэрнатыўных кандыдатаў была б меншая. Як бы 
вы пракаментавалі гэта?

– Цяжка каментаваць такую інфармацыю, бо этап 
праверкі сапраўднасці подпісаў адбываўся ў закрытым 
рэжыме, нягледзячы на тое, што нашы назіральнікі 
дабіваліся, каб гэтая працэдура праходзіла адкрыта. 
На жаль, усюды яны не былі дапушчаны да назірання 
за гэтай праверкай,  што супярэчыць выбарчаму кодэк-
су.  Ідуць розныя сігналы ад членаў камісій, асабліва ў 
Мінску, старшыня ЦВК Л. Ярмошына сама казала, што 
ў прэтэндэнтаў стаць кандыдатамі ў Прэзідэнты былі 
ксеракопіі падпісных лістоў. Таму, натуральна, можна 
меркаваць, што колькасць кандыдатаў, калі б праверка 
подпісаў праходзіла празрыста, была б меншай чым 
ёсць, але іх зарэгістравалі, каб стварыць бачнасць 
дэмакратычнасці выбарчага працэсу.

— Якія вашы прагнозы наконт апошняга этапу вы-
барчай кампаніі — падліку галасоў?

— Шмат нараканняў у назіральнікаў выклікае папя-
рэдняе галасаванне, якое доўжыцца пяць дзён і падчас 
якога існуе верагоднасць падмены бюлетэняў у скры-
нях для галасавання. Таму мы заклікаем выбаршчыкаў 
галасаваць у апошні дзень выбараў — 19 снежня. Так 
больш надзейна. Будзем спадзявацца, што працэдура 
падліку галасоў пройдзе дэмакратычна і празрыста і 
што назіральнікаў не будуць адганяць ад сталоў, дзе 
падлічваюцца бюлетэні. 

Але і гэта яшчэ не ўсё. Праваабаронцы шма-
тразова заяўлялі пра вельмі істотны недахоп вы-
барчага заканадаўства – працэдура падліку галасоў 
не прапісана ні ў Метадычных рэкамендацыях, ні ў 
пастановах ЦВК, ні ў Выбарчым кодэксе Рэспублікі 
Беларусь. Так, у Пастанове ЦВК № 99 ад 5 лістапада 
2010 г. “Аб правядзенні трэнінга для сябраў участко-
вых камісій па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь у 2010 годзе” проста напісана, што старшыня 

камісіі абвяшчае пра заканчэнне галасавання і камісія 
прыступае да падліку галасоў. Аднак як яна гэта буд-
зе рабіць – не зразумела. У выпадку, калі бюлетэні 
раздаюцца сябрам камісіі і кожны з іх адначасова 
лічыць свой стос (так, прынамсі, рабілася раней), мы 
не зможам убачыць празрыстасць працэдуры падліку 
галасоў. Выбарчае заканадаўства, на жаль, дагэтуль 
мае шмат недасканаласцяў, і змены, унесеныя напа-
чатку 2010 года, істотным чынам яго не палепшылі. 
Існуючыя нормы і працэдуры выбараў па-ранейшаму 
дазваляюць уладам пры жаданні маніпуляваць вы-
барчым працэсам і вынікамі выбараў.

– Чыноўнікі Еўрасаюза, гавораць, што на прыз-
нанне выбараў паўплывае “набліжанасць да дэ-
макратычных стандартаў”. Калі раней казалі пра 
правядзенне свабодных і дэмакратычных выбараў, то 
цяпер толькі пра прагрэс у параўнанні з папярэднімі 
кампаніямі. Ваш прагноз – Захад гатовы прызнаць 
вынікі выбараў?

– Я сумняюся ў гэтым. Прычыны назваў вышэй, 
яшчэ паглядзім як будзе адбывацца  падлік галасоў. 
Іншая справа, што і  непрызнанне бывае таксама 
розным. Яно можа быць больш катэгарычнае, а 
можа і больш лагоднае, з заўвагамі пра “працэс і 
прагрэс”. Думаю, што вакол гэтых нюансаў і ход-
зяць улады. Любой уладзе залежыць, каб выбары 
прызнаваліся ўласным народам, каб народ верыў 
у іхнюю справядлівасць. Тады ствараецца запас 
даверу і ўлады могуць больш смела паводзіцца ў 
эканамічных ды палітычных рэформах. Гэтаксама 
прызнанне выбараў важнае для міжнароднага іміджу 
ўладаў, бо гэта і ўпэўненасць партнёраў у стабільнасці 
такой улады, і мера даверу міжнароднай супольнасці 
ў эканамічным супрацоўніцтве. Таму, перакананы, 
што гэтыя выбары паўплываюць на жыццё кожнага 
з выбаршчыкаў, а не толькі на стан апазіцыі і ўлады.

У любым выпадку місія незалежных назіральнікаў 
заключаецца ў тым, каб даць праўдзівую ацэнку вы-
барчаму працэсу, і мы гэта зробім, каб беларускія 
выбаршчыкі ведалі, што ж сапраўды адбывалася 
падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. Ад справядлівасці 
выбараў залежыць узровень даверу людзей да буду-
чага прэзідэнта. 

На наш погляд, для беларускай грамадскасці вельмі 
важна, каб прэзідэнтам стаў сумленны чалавек, які 
прыйшоў да ўлады ў выніку дэмакратычных і праз-
рыстых выбараў. Гэта забяспечыла б стабільнасць 
беларускай улады і палепшыла б адносіны Беларусі 
з іншымі краінамі свету. І ў выніку палепшыўся б да-
брабыт беларускага народа.

“ВАжНА, кАб прэзідэНтАм стАў 
сУмлеННы чАлАВек” 



ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)
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З падзеннем СССР адзначаць гэтую падзею як 
свята перасталі большасць постсавецкіх краін, у тым 
ліку і Расея. Пакінулі сабе “чырвонае свята” толькі 
Кыргызстан і Беларусь.

крывавае свята
У Беларусі Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі, як 

гэта ні парадаксальна гучыць, адзначаецца недалёка 
ад свята памінання продкаў, якое ў народзе называ-
юць “Дзяды”.

У чым жа тут парадокс? А ў тым, што бальшавіцкі 
рэжым, які прыйшоў да ўлады ў выніку Кастрычніцкай 
рэвалюцыі, стаў прычынай тысяч, нават соцень тысяч 
бязвінных ахвяраў.

Ужо пачынае забывацца сэнс таго страшнага слова 
— “рэпрэсіі”, якое ўжывалася ў дачыненні да людзей, 
асуджаных у СССР да канцлагераў або прыгавораных 
да смяротнага пакарання. Хаця многія гісторыкі сёння 
лічаць, што няправільна ўжываць слова “рэпрэсіі”, 
больш правільным азначэннем з’яўляецца “чырвоны 
тэрор”…

Узгадайце савецкі плакат — “Советский суд — 
суд народа”. Мелася на ўвазе, што народ у СССР 
з’яўляецца крыніцай правасуддзя. Але, насамрэч, 
асуджаным быў менавіта народ.

Старэйшыя жыхары вёскі Стайкі Івацэвіцкага раёна, 
89-гадовы Апанас Іванавіч Трафімчык і 93-гадовы 
Аляксандр Якаўлевіч Валінскі, якія жывуць па сусед-
стве, падчас савецкага рэжыму таксама пакаштавалі 
цяжар лагернага жыцця. 

хулігаН? у сібір!
Апанас Іванавіч Трафімчык у 1940 годзе, 

напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны, быў сасланы 
ў горад Салікамск за дробнае хуліганства (пабіўся на 
танцах з аднавяскоўцам). 

“Завязлі мяне ў страну чужую, 
З адзінокай буйнай галавой,
І разбілі мне жызнь маладую,
Дзевятнаццаць лет было,
Як разлучылі, маменька, 
з табой…”
Такі вершык часоў той ссылкі ўспамінае цяпер 

Апанас Трафімчык.
Яшчэ ўзгадвае Апанас Іванавіч, што “загрузілі 

тады больш за дзвесце асуджаных у цялячыя вагоны 
і адправілі эшалон аж у Салікамск. Далей чыгунка 
тады не ішла. У дарозе адну рыбу салёную давалі. Піць 
вельмі хацелася. Неяк высунуў пальцы ў шчыліну, каб 
ледзяша дастаць, а мне канваір па пальцах — куды, 
маўляў, руку саджаеш!”

У Салікамску Апанас Іванавіч, як і многія асуджа-
ныя, цяжка працаваў — пілаваў лес, за што рады 
быў узнагародзе не медалём Героя Сацыялістычнай 
працы, а двумастамі грамамі хлеба і міскай баланды. 
Адпрацаваўшы дзесяць месяцаў (ужо пачалася вайна), 
Апанас Іванавіч быў вызвалены.

Многіх былых вязняў тады адразу ж накіроўвалі 
на фронт, а Апанаса Трафімчыка і іншых хлопцаў 
з тэрыторыі былой Польшчы ў армію пакуль не 
прызывалі. Як кажа сам Апанас Іванавіч, мабыць, не 
давяралі палякам.

Тым часам радзіма была акупіравана 
немцамі, таму Апанас Іванавіч разам з іншымі 
хлопцамі з Беластоку (сёння Польшча) жыў і 
працаваў у Пензенскай вобласці Расеі.

Толькі 20 верасня 1943 года былых палякаў 
разам з Апанасам Трафімчыкам паклікалі ў 
ваенкамат і накіравалі на фронт.

— Далі абмундзіраванне і сказалі, што пара 
нам ужо бараніць Радзіму. Далі вінтоўкі, а мы 
імі і карыстацца не ўмелі, спачатку нават па-
трон не маглі закласці. Але крышку навучылі 
і адправілі ў розныя часці. Мяне накіравалі ў 
артылерыю мінамётчыкам. Вызвалялі Поль-
шчу — Хелм, Варшаву. Пад Варшаваю мяне 
параніла ў нагу, таму доўгі час матаўся па роз-
ных шпіталях, бо ўсюды ж месцаў мала было. 
Так па шпіталях дабраўся аж да Астрахані, дзе і 
сустрэў Дзень Перамогі. Магчыма, тое раненне 
мяне і выратавала, невядома ж як далей бы 
ваяваў… — расказвае Апанас Трафімчык.

Апанас Іванавіч паходзіў з нябеднай 
працавітай сялянскай сям’і. Расказвае, што ў 
бацькі было 12 гектараў зямлі, дзесяць кароў, 
трое свіней, коні.

— Як рускія прыйшлі ў 1939 годзе, дык 
адразу нас хацелі вывезці ў ссылку, бо заможна жылі. 
Але нешта перадумалі, толькі маёмасць адабралі, — 
кажа Апанас Трафімчык.

за выратаваННе вёскі — у 
сібір!

Сусед Апанаса Трафімчыка, Аляксандр Якаўлевіч 
Валінскі, у армію падчас вайны таксама не быў прыз-
ваны. Падчас акупацыі яго, высокага статнага хлопца, 
забралі ў паліцаі. Многіх тады прымусова забіралі 
ў паліцэйскія атрады, у немцаў існавалі нават спе-
цыяльныя планы па кожнай акрузе, колькі чалавек 
патрэбна набраць.

Аляксандр Якаўлевіч двойчы ўцякаў з гэтай служ-
бы, але яго вярталі, а на трэці раз завезлі на Дзвіну, 
ахоўваць ад партызанаў вялікі мост.

Праз пэўны час службы яго адпусцілі дадому ў ад-
пачынак. Сёння яшчэ ёсць вяскоўцы, якія ўзгадваюць, 
што менавіта ён спрычыніўся тады да выратавання 
многіх жыхароў Стаек. 

Справа ў тым, што ў адзін з дзён, калі Аляксандр 
Валінскі быў у адпачынку, немцы сагналі многіх 
жыхароў у нейкі будынак і хацелі спаліць, магчыма, 
за сувязь з партызанамі.

Але Аляксандр Валінскі апрануў сваю паліцэйскую 
форму і разам з яшчэ адным мужчынам з адміністрацыі 
вёскі кінуўся прасіць немцаў не рабіць бяды.

— Якія ж то партызаны — тут жа адны бабы і дзеці! 
— угаворвалі яны немцаў.

І ў нейкі момант немцы адступілі — развярнуліся 
і з’ехалі.

Падчас вызвалення ад нямецкай акупацыі Аляк-
сандр Валінскі перайшоў на бок Чырвонай Арміі і 
пайшоў з ёй далей на захад. Вызваляў Гародню, а 
закончыў вайну ў Кёнігсбергу, дзе разгортваліся 
значныя баі. Падчас гэтага шляху ён не адзін раз быў 
узнагароджаны.

сА стАек — У сібір…
7 лістапада адзначаецца вялікая дата ў календары сусветнай гісторыі — дзень 
кастрычніцкай рэвалюцыі. На працягу значнай часткі ХХ стагоддзя гэтая дата 
была чырвоным днём календара ў краінах савецкага лагера.

Павел ДАЙЛІД

Пасля завяршэння Другой сусветнай вайны Аляк-
сандр Якаўлевіч вярнуўся ў родную вёску. Але, няглед-
зячы на тое, што ён ваяваў у Чырвонай Арміі, факт 
службы ў нямецкай паліцыі савецкая ўлада яму не да-
равала. Недзе ў 1946 годзе Аляксандр Валінскі на дзе-
сяць гадоў быў сасланы ў Сібір, дзе таксама працаваў 
у лясной гаспадарцы на самых цяжкіх работах.

Вярнуўся Валінскі толькі ў другой палове 50-х 
гадоў. Сёння яго нашчадкі нават і не ведаюць, ці 
рэабілітаваны Аляксандр Валінскі. Хаця ці патрэбная 
ім сёння рэабілітацыя ад той улады, якая сама не 
рэабілітавалася, не адмылася ад крыві, якою заліла 
ўсю краіну.

таННая каўбаса і татальНы 
Дэфіцыт

Сёння мяне шакіруюць выказванні некаторых гра-
мадзян і нават грамадска-палітычных дзеячоў, якія 
сцвярджаюць, што “пры Савецкім Саюзе было лягчэй 
жыць, была больш танная каўбаса, якой на зарплату 
купіць можна было больш…”, і пры гэтым неяк забы-
ваюць пра тое, што гэтую каўбасу трэба было “даста-
ваць” па блату, бо ў краіне панаваў татальны дэфіцыт.

Толькі людзі, якія не ўмеюць рабіць высновы з 
урокаў гісторыі, могуць так гаварыць. Справа ў тым, 
што для таго, каб быць чалавекам і захаваць сваю 
годнасць, заўжды трэба глядзець глыбей і шырэй, і 
не толькі праз прызму ўласных інтарэсаў.

Сапраўды,  стабільны дабрабыт савецкіх 
грамадзянаў 70-80-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя 
сёння дае падставы толькі для настальгіі. Але калі раз-
важаць больш рэтраперспектыўна, то можна зрабіць 
заключэнне, што тая танная каўбаса 80-х была здабы-
тая дзякуючы рабскай працы мільёнаў рэпрэсіраваных 
(у пераважнай большасці па надуманых прычынах) 
нашых суайчыннікаў, землякоў у 1940-1950-х гадах.

Два лёсы ў эпапеі 
савецкіх каНцлагераў
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Пераможцы “Залатой восені-2010”. 
Гурт “Alt+F4”.
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Rock`n Loud 
Сегодня молодёжь занимается разнообразными 

видами деятельности.Но один остаётся постоянным 
- это музыка. Именно она объединяет их в группы, 
объединяет вообще. Всё началось с того,что я про-
сто как всегда шарила по интеренету, и тут раздался 
телефонный звонок. Меня пригласили на концерт 
Rock`n Loud (http://vkontakte.ru/event19460465), не 
кто-нибудь, а сами участники этого мероприятия. Я, 
конечно, без раздумий вскочила с кровати, и давай 
что-нибудь искать в неформальном стиле. Но ничего 
не нашла, как всегда оделась строго и на шпильках. 
Подошла к ДК железнодорожников, и понимаю, что 
чувствую себя «не в своей тарелке»: молодёжь в 
цепях, стилах, и все с длинными волосами, будь то 
парень или девушка. Но, познакомившись с этими 
весёлыми людьми, я освоилась.

Концерт начался, все вроде сидят тихо, но не тут то 
было. Как только молодёжь услышала приятный звук 
гитары и барабанов, начался отрыв. Мне стало обидно: 
я ведь на шпильках. Пришлось сидеть.

На концерте выступало 5 групп. Время летело не-
заметно, музыканты были такие разные. The Lover's 
Gun пели на английском языке в стиле Pop Rock. 
Как сказал солист группы Дмитрий Демидюк: «Мы 
будем и дальше петь только свои песни и на ино-
странном языке, в создании собственных компози-
ций придерживаемся традиций AC/DC, Metallica, Bon 
Jovi, Guns'n'Roses, Whitesnake, Deep Purple, поэтому 
каждая композиция несет что новое». «Lover`s Gun» 
образовалась в декабре 2009 - это молодая группа 
собрана из профессиональных музыкантов, которые 
имеют большой опыт выступлений, они лауреты мно-
гих премий и наминаций. Состав группы: Александр 
Зданевич - соло-гитара. Павел Шевчук - ударные. 
Дмитрий Демидюк - вокалист фронтмен. Андрей 
Серебряков - ритм-гитарист. Игорь Мелькевич - бас-
гитара. В таком составе группа играет и сейчас, взяв за 
основу направление музыки - NEW WAVE HARD ROCK.

С охотой встретили гостей из Малориты - группу 
MISTERIA. Можно сказать, их стиль Heavy Metal со-
ответствовал настроению в тот момент.

Но когда на сцену вышла EMTRICA, зал взорвался. 
Да, услышать знакомые хиты Metallica и остаться на 
месте, могла, пожалуй, только я. Да-да, шпильки :(

Продолжала разогревать уже и без того полусумас-
шедшую публику группа Amphyton. Лирические песни 
Арии были как раз кстати: молодёжь перешла на 
медленные танцы и в зале появился трепещущий 
огонёк зажигалки. Как мило. 

- Мы исполняем песни на русском 
языке о жизни, о том, что нас 
окружает, что каждый из нас 
чувствует и видит - это 
то, что мы хотим дать 
слушателю, по-
казать ему, 
с т а р а -
ясь 

д о -
брать-
с я  д о 
истины ве-
щей, - поде-
лился со мной 
своими мыслями 
солист группы Вла-
димир Штуканёв. 

Свою особенную изюминку внесла группа Whiskey 
Way. Она доказала что Rock'n'Roll всё ещё жив. 16 
сентября группе иполнился год.

Чтобы совсем не изводить публику, организаторы 
между выступлениями проводили всевозможные 
конкурсы. Так были разыграны билеты на следущий 
концерт и фирменная майка концерта Rock`n Loud, 
которая на аукционе была продана за 15 тысяч.

Организаторы пригласили всех на следующий 
концерт, и все разошлись. А мне повезло больше 
остальных слушателей - я побывала за кулисами и 
поговорила с лидерами групп. В целом группам по-
нравилось выступать. 

- Ребята остались довольны, куча положительных 
эмоций, а это самое главное, - сказал лидер Whiskey 
Way Кирилл.

Что я могу добавить? У меня была масса впечатре-
ний, потому что слушать живую музыку - это классно, 
это вам не наушники. Жаль, что подобные концерты 
проводятся редко, но на следущий пойду обязательно
и уже не одна. Открою 

вам небольшой 
секрет: благодаря 

именно этому 
концерту 11 

сентября я 
встретила 

челове-
ка, с 

кото-

рым 
ещё и 

дня не про-
шло, чтобы мы 

не были вместе.
З.Ы. Более подробно 

про каждую из групп можно 
узнать тут:

Amphyton - 
http://vkontakte.ru/club3804719

The Lover's Gun - 
http://vkontakte.ru/club13201117
EMTRICA - http://vkontakte.ru/club9568593
Whiskey Way - http://vkontakte.ru/club11497016
MISTERIA -  http://vkontakte.ru/club3639421

11 сентября в дк железнодорожников прошёл концерт, который не только надолго 
остался в памяти зрителей, но и, возможно, определил чью-то судьбу.

в Дк ЖелезНоДороЖНиков

Адгрукаў фестываль «Залатая восень 2010?» 
Вынікі і фотаздымкі мерапрыемства, якое 
прайшло 19 кастрычніка ў берасцейскім ДК мы 
прэзентуем вашай увазе. 

Пачнём па парадку. І нагадваю, што парадак вы-
ступлення канкурсантаў вырашаўся выпадкова, пры 
дапамозе жэрабя.

Першымі на сцэне мы пабачылі гурт Soul Emigrant, 
які прыемна прайшоўся па вушах творамі на цудоўнай 
ангельскай мове. Вось за непаўторны ангельскі і добры 
вакал саліст Soul Emigrant – Святаслаў Лаўроў атрымаў 
прыз “Лепшы вакаліст фестывалю“.

Другімі на сцэне адыгралі музыканты The Lover’s 
Gun. Добры гук, надзвычай высокі мужскі вакал і па-
сапраўднаму рокерскі выгляд хлопцаў зрабілі сваю 
справу. Выканана ўсё было дастаткова прафесійна, 
але, на жаль, толькі трэцяе месца фестывалю.

Гурт Всё Сразу, які ўжо не першы раз удзельнічае 
ў “Залатой восені” прапанаваў слухачам рускамоўныя 
кампазіцыі, ды і не кепскае музычнае выкананне, ад-
нак у тройку прызёраў так і не трапіў.

Чацвёртая каманда наогул выдзялялася з натоўпу і 
гэта даволі прыемна. Амерта – адзіны беларускамоўны 

гурт фестывалю. Выразныя тэксты і добрае пачуццё 
сцэны – другое месца фестывалю «Залатая во-
сень-2010».

Ну і апошнія ў спісе, але не ў рэйтынгу – малады 
гурт з незвычайнай назвай Alt+F4. Адладжаныя рухі 
гітарыстаў, цяжкае рычанне вакаліста і сальта назад 
у яго ж выкананні – дзікае, эмацыйнае і непаўторнае 
шоў - і як вынік, ПЕРШАЕ МЕСЦА фестывалю!

У гэтым годзе уразіла зладжаная арганізацыя і 
маштаб мерапрыемства. Акрамя гуртоў-канкурсантаў, 
якія пачыналі канцэрт, варта было паглядзець на 
выканаўцаў з Менску (гурт Exist-M) і Масквы (БРИТ-
ВА ОККАМА).

Ну і канешне берасцейцы, не апошнія па прафесій-
насці: пераможца “Залатой восені 2009» – The Fraiz 
і вядомы ўсім гурт D_tails “отожгли не по-детски”.

Хацелася б сказаць вялікі дзякуй усім арганізатарам, 
канкурсантам і журы фестывалю за гэты яскравы і па-
добраму рокавы фестываль. Ну а пакуль застаецца 
па-ранейшаму слухаць розную музыку, сустракаць 
маразы, снегапады і завеі і чакаць наступнай “За-
латой восені”.)))

«зАлАтАя ВосеНь-2010»
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Студент брестского ВУЗа

сессия...                                                
что у обычного студента всплывает в мозгу по 
этому поводу?

Ну, не секрет: бессонные ночи, кофе, заносчивые 
преподаватели, выучить за три дня весь курс, еще раз 
кофе (у особо прожженных – пиво), беготня, шпоры, 
хвосты, не проспать экзамен, нужен конспект,  ну и 
всевозможные вариации по этому поводу.

Кто-нибудь задавался вопросом: «Почему все 
именно так и происходит?»

Вроде бы и ответ очевиден: лень;  не было времени; 
работал; а что можно и по-другому? 

Или же студенты по обыкновению своему просто 
раздолбаи?

Может, корень этой проблемы не в том, что мо-
лодежь нынче не та. Может у нас, у студентов, есть 
другие причины, чем банальное раздолбайство?  
Вспомните, почему вы поступили в университет. Вы 
четко знали ответ на этот вопрос?

Если да, то я рад за вас. Стоит признать, что боль-
шинство нынешних студентов поступали в вуз за 
дипломом. Не за знанием, не за образованием - нет! 
Тупо за дипломом. 

По той причине, что диплом в нашей стране – пу-
тевка в жизнь. Без диплома и деньги зарабатывать 
сложно, ну, если не идти на стройку. Без диплома 
не устроиться на нормальную работу, без диплома 
вообще никуда.

В нашей стране это так! Как-то я услышал от 
своего одногруппника до обыкновения простое 
утверждение: «Толку мне от универа, если на работе 
все равно переучат.» И он прав! Придя на работу, мы 
забываем напрочь изученную нами квантовую физику 
и продолжаем выполнять протоптанный план: школа-
студент-распределение-работа-семья-работа-дети-
работа-пенсия-смерть. Не кривись, в большинстве 
случаев по другому никак.

Мы стоим на конвейере, который клепает винтики, 
болтики общей системы из НАС. Из тебя.

Так и в университете, мы должны сдать именно эти 
зачеты, именно эти экзамены, по тем дисциплинам, 
которые нам не интересны, которые нам не нужны. 
Мало кто из нынешних студентов знает, что такое 
болонская конвенция, еще меньше знает, что Беларусь 
– последняя страна в Европе, так и не подписавшая 
ее, но речь не об этом. Так все-таки, почему сессия 
от полугодия к полугодию проходит именно так? По 
той причине, что мы не хотим учиться! Признай это! 
Не делай из себя ангелочка.

Ну и что с того, что можно изменить?
А спросите у себя: «А чего я хочу от своих 5 или 6 

лет студенчества?»  Сидеть в общаге или на квартире 
и проматывать жизнь, веселиться  в клубе и т.д. Или 
начать созидать, творить, познавать? Вопрос далеко 
не риторический! 

Я еще бьюсь и пытаюсь выбраться из общего строя 
идущих к пропасти.

яўгеН рАўкоўскі
Нарадзіўся ў Берасці, калі яму было 971 год.
Атрымаў сярэднюю адукацыю, зараз вучыцца ў ВНУ г. Берасця. 
З маленства пачаў праяўляць сябе як творчая асоба. Займаецца спортам, піша вершы, 

спявае ў рок-гурце, танцуе ў паланійным ансамбле, шукае працу, каб зарабляць уласныя 
грошы. У плане пісьменнасці хоча развівацца далей. І марыць пра палёт у Космас.

я з беларусі.
Мае родныя словы
Маей роднай маці,
Мае родныя песні,
Апавяданні.
Мы жывем на зямельцы,
Якой ганарымся.
З асалодай гаворым:
«Я тут нарадзіўся».

Я выходжу ў поле,
Удыхаю паветра,
За якое змагалісь
Нашы бацькі і дзеды.
Адчуваю смак ранку,
Усмешку дзіцяці,
Беззаганнасць палеткаў,
Вочы ясныя маці.

Прачынаюсь з усмешкай
І свабодай на сэрцы.
Бачу сіняе неба
І спяваю я песню.
Кажу дзякуй я Богу,
Прывітанне суседзі!
Паглядзіце, як добра
Жыць на гэтай планеце.

Нашы белыя твары
Ільняныя абрусы,
Незалежныя рысы –
Гэта мы беларусы.
Калі прыйдеш да нас
Ты ўбачыш як добра
Весяліцца, спяваць
Адчуваць дапамогу.

Дзе б я ні быў,
Куды б ні паехаў,
У Мадрыд альбо Рым,
У Жэневу ці Вену.
Калі просяць мяне:
«Скажы скуль ты, не хлусі»
Я адказваю горда:
«Я з Беларусі».

прАчыНАюсь 
з УсмеШкАй...
мы працягваем змяшчаць на старонках нашага выдання творы маладых літаратараў, 
на якія так багата берасцейская зямля. калі Вы жадаеце атрымаць аб’ектыўную 
ацэнку сваёй творчасці або Вам проста няма з кім падзяліцца сваімі літаратурнымі 
дасягненнямі – звяртайцеся да нас. будзем радыя садзейнічаць запальванню новых 
літаратурных зорак. А пакуль што знаёмцеся:

***
Человек рождается в любви,
Полными доверия глазами
Он видит спутник доброты
Вот, что нас в детстве окружает.
Но видя зло во всем,
Не видя смысл
Мы строим стены.
Заключение:
“Темнота чернит твое мировоззрение, 
состоящее из сотен единиц”.

***
Любое время возможно повернуть,
Тебе решать, на путь какой шагнуть.
К чему стремиться, если страшно проиграть,
Как мир изменишь, если с жизнью не играть.

Как можно верить, не умея доверять,
Слова на ветер, лишь для вида отпускать.
Как можно жить, себя не осознав
И умереть – любви так и не поняв.

хлопчык малеНькі.
На лаўцы сваей сядзеў адзінокі
І марыў аб тым, каб з’ездзіць у горад,
Бо ён ніколі там не бываў,
А толькі ў кніжках ён звесткі чытаў.

Мо хопіць расказаў, хлопчык рашыў,
Схапіў сваю торбу, кашулю зашыў.
Не ведаў тады, што чакае яго
У горадзе тым, дзе хлуснёва жыццё.

Шэрыя людзі і белыя твары
І знікла ўсмешка на брудным бульвары
І жах тады быў у яго,
Хацелася крыкнуць: “Чаго вы! Чаго?”

На лаўцы сваёй сядзеў адзінокі,
Балела сэрца ў яго за прыроду,
За тое грамадства, што бачыць той жах,
Машыны, заводы і трубы у вачах …

мАлАдыя гАлАсы поШтА “дзедзічА”
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Передовые технологии так ушли вперед, что теперь 
за ними трудно угнаться.… Вспомним, как раньше 
люди писали друг другу письма в далекие страны 
и месяцами томились в ожидании ответа. А сейчас? 

Сейчас нужно лишь войти в Интернет, открыть 
почту и написать письмо. Неужели никому из нас не 
хочется вспомнить былое?! Такой шанс дал нам тот 
самый Интернет, в котором появился один очень ин-
тересный и занимательный сайт. Узнала я о нём около 
шести месяцев назад от своей хорошей знакомой. А 

postcRossing:
случилось это так: Елена (так её зовут), не знавшая 
английского языка, попросила помочь ей в написании 
письма своему английскому другу. Мне, конечно же, 
стало интересно, где она с ним познакомилась. Помог 
ей в этом проект postcrossing (посткроссинг). Цель 
его в том, чтобы позволить людям получать открыт-
ки со всех уголков мира почти бесплатно. Стоимость 
открытки и марки не так уж и велика. Главное – же-
лание и интерес.

Увлечение Елены показалось мне довольно занима-
тельным, особенно когда я увидела огромное количе-

ство открыток на её рабочем столе. География была 
настолько широкой, что о некоторых городах я даже 
и не слышала. Открытки приходили из Европы, Азии, 
Америки. Я решила, что такое интересное увлечение 
не должно обойти меня стороной. Так и произошло...

Первый делом я зашла на сайт www.postcrossing.
com, зарегистрировалась, а дальше началось всё 
самое интересное. После регистрации каждый поль-
зователь получает пять адресов, по которым отправ-
ляет открытки и ждет, пока они дойдут до адресата. 
А узнать о том, дошли они или нет, ты сможешь 
благодаря электронной почте, на которую придёт 
уведомление.

За каждую доставленную открытку ты получаешь 
новый адрес. Также по полученной ссылке ты можешь 
просмотреть информацию о человеке, которому 
будешь посылать открытку. Так тебе будет легче 
определиться с выбором открытки. Кстати, смысл 
проекта заключается не только в том, чтобы просто 
отослать открытку, но и в том, чтобы отправитель 
узнал немного о тебе и твоей стране. 

Для этого на обратной стороне ты можешь написать 
интересную информацию о себе и об изображении на 
открытке. Еще один плюс проекта в том, что нет огра-
ничений в выборе языка. Ты можешь писать на любом 
языке, который знаешь. Не надо бояться писать с 
ошибками, в любом случае, человек получивший от-
крытку будет доволен. 

Надо, наверное, отметить и то, что этот сайт не 
только помогает заводить новые знакомства, рас-
ширять свой кругозор, но и совсем незаметно под-
талкивает людей к изучению иностранных языков.

За полгода в моей коллекции накопилось огромное 
количество открыток. Каждая из них несёт в себе осо-
бую энергетику, особые эмоции и, конечно же, память.

Ну что, вернемся в прежние времена, когда по-
чта была основным средством связи? Ведь, если 
подумать, всего немного усилий – и каждый из нас 
сможет передать частичку тепла тем, кто в этом дей-
ствительно нуждается.

P.S. Удачного Посткроссинга!

послаНие На открытке

Кацярына ШЭЛЕСТ

Традиционно свадьба случается по одной из трех 
причин: залет, расчёт, любовь. Бывают, конечно, 
свадьбы, мотивированные сразу несколькими 
факторами. Несмотря на мотив «свадебной ме-
лодии», большинство «спевшихся» старается 

сыграть её на дорогом музыкальном инструменте. 
Изготовить такую «скрипку любви» мне довелось 
недавно самому. 

Начинается такая история обычно с предложения 
руки и сердца. Правда, кроме этого молодой человек 

должен предложить своей 
возлюбленной кольцо (же-
лательно, из благородного 
металла) и букет цветов 
(желательно, не луговых). 

Следующее действие 
бракосочитательной за-
дачи носит официальный 
характер с предъявлением 
паспортов и уплатой в ЗАГС 
энной суммы денег. В мою 
бытность она составляла 
75000р., или около 60% 
моей месячной степендии. 
Теперь же, 9 месяцев спустя, 
свадебный тариф вырос до 
80000р.

Это только начало свадеб-
ных расходов. Дальше – 

        больше.

цеНА любВи, 
или сколько стоит сВАдьбА

После подачи заявления в ЗАГС молодые заказы-
вают ресторан.  Минимальный заказ на 1 человека 
в кафе 2 наценочной категории стоит в среднем 
60.000р. В него входят: 50 граммов водки, горячее 
и салат. Такое меню могло бы удовлетворить только 
соблюдающего диету трезвенника. А посему, обыч-
но этим минимумом заказчики свадебных столов не 
обходятся. 

Не жалея средств на хлеб, хозяева торжества ста-
раются раскошелиться и на зрелище. Заказ музыки 
и ведущего вечера вкупе обходятся приблизительно 
в 300 условных единиц. Такие расходы вряд ли кому 
не вспомнятся лет через 10 после веселья. 

А чтоб уж наверняка свадебное деньгосорение 
выдержало срок годности хотя бы лет так на 5-7, для 
бракосочетающихся важна фото и видеофиксация 
веселья, на которой также не принято экономить. Сей 
атрибут свадьбы стоит в пределах трехсот условных 
единиц. Даже лирик легко может прикинуть сум-
марное количество денег, условно потраченных на 
«нашу» свадьбу.

Самые расточительные молодожёны-знаменитости 
потратили на свою свадьбу 3 млн. долларов. Хизер 
Миллс и Пол МакКартни не пожалели такой суммы на 
свою свадьбу. Правда, спустя 6 лет пара разошлась. 

Как оказалось, качество начала семейной жизни не 
всегда гарантирует качество её продолжения. 

Пусть Ваше бракосочетание не превратится в бра-
ковычетание!

Любите и будьте любимы!

Фота: photoclub.by
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Павел ДАЙЛІД

Давайце зазірнем у дадзеныя апошняга (2009г.) 
перапісу насельніцтва. У Берасці і раёне на момант 
перапісу пражывала 349.190 чалавек (з іх 311.069 - 
гараджане). З іх роднай мовай беларускую назвалі 
99.562 чалавек. Але мовай, на якой размаўляюць дома, 
беларускую назвалі толькі 13.922 жыхары. Прычым 
5.197 чалавек з іх - жыхары сельскай мясцовасці.

Дарэчы, цікава параўнаць гэтыя дадзеныя з 
дадзенымі іншых раёнаў вобласці. Вось, напрыклад, 
у Івацэвіцкім раёне на момант перапісу пражыва-
ла 59.906 чалавек. З іх роднай мовай беларускую 
назвалі 45.809 чалавек (18.528 гараджан і 27.281 
вяскоўцаў). Але мовай, на якой размаўляюць дома, 
беларускую назвалі толькі 28.886 жыхароў (22.555 
чалавек з іх - жыхары сельскай мясцовасці). Толькі 
6.331 гараджанін Івацэвіцкага раёна размаўляе дома 
па-беларуску.

вёска - фарпост беларускай 
мовы

Вышэйпрыведзеныя дадзеныя сведчаць, што 
беларускай мовай (рознымі яе дыялектамі) больш 
карыстаюцца ў вёсцы. Чаму так склалася?

Адказ на гэтае пытанне, у прынцыпе, ёсць. 
Гістарычныя абставіны склаліся так, што беларускія 
землі больш як два апошнія стагоддзі ўваходзілі ў 
склад імперый, дзе дамінуючай нацыяй былі рускія. 
Спачатку Расейская імперыя, потым - Савецкі Саюз.

Шпаркі рост гарадоў пачаўся ў ХХ стагоддзі, асабліва 
з сярэдзіны мінулага ўжо веку. У савецкія часы расей-
ская мова пад выглядам «мовы міжнацыянальных 
зносін у СССР» пачала насаджацца найперш у гарадах.

Носьбітамі расейскай мовы тады сталі розныя 
дзяржаўныя і партыйныя службоўцы, чыноўнікі, 
вайскоўцы і чыгуначнікі, якія, як правіла, прыязджалі 
да нас з Расеі «падымаць гаспадарку». А даўно ўжо вя-

дома, што беларус размаўляе на мове свайго 
начальніка. Таму гарадскія начальнікі 50-60-х 
гадоў мінулага стагоддзя сталі праваднікамі 
расейскай мовы ў Беларусі. Дайшло да таго, 
што гараджане сталі саромецца размаўляць 
на роднай беларускай мове.

Але, шаноўныя чытачы, народжаныя ў вёсцы, ці 
не заўважаеце вы, што калі прыязджаеце да сваіх 
бацькоў у вёску, вашая расейская мова забываецца і 
вы пачынаеце гаварыць на мове маці?

У вёсцы ж у савецкія часы расейская мова так і не 
здолела замацавацца трывала. Канешне, некаторыя 
аграномы, якія павучыліся дзе-небудзь у горадзе, 
можа і спрабавалі загаварыць «по-рюски» перад 
вяскоўцамі, але такіх хутка высмейвалі.

НачальНік! 
гавары па-беларуску!

Адрадзіць беларускую мову можна. Для гэтага 
патрэбна, каб начальнікі загаварылі на ёй. Трэба, каб 
дыктары тэлебачання пачалі гаварыць па-беларуску. 
Аднойчы пабачыў нейкую перадачу па тэлевізары, 
на якую быў запрошаны пасол Швецыі ў Беларусі 
Стэфан Эрыксан, вядомы аматар беларускай мовы, 
які валодае ёю «на выдатна». Дык як камічна (калі не 
трагічна) выглядала, калі замежнік Эрыксан гаварыў 
па-беларуску, а нашыя, беларускія вядучыя - па-
руску… 

Сёння многія расейскамоўныя людзі ў Беларусі 
кажуць, што не хочуць, каб іх прымушалі размаўляць 
па-беларуску, як гэта было ў пачатку 90-х гадоў.

Правільна, так і не павінна быць. Як расказаў нам 
Дзмітрый ШЫмансКі, Старшыня Берасцейскай аблас-
ной арганізацыі Партыі БНФ (партыі, якая выступае 
за адзіную дзяржаўную беларускую мову ў Беларусі), 

“рАзгоВАриВАть” 
ці “рАзмАўляць”?

нават ва Украіне, дзе сітуацыя з нацыянальнай мовай і 
культурай значна лепшая, ніхто не прымушае чалавека 
размаўляць на украінскай мове. 

- А ў нас працэс беларусізацыі расцягнецца на 
дзесяцігоддзі. Але ж рухацца ў гэтым накірунку 
безумоўна трэба, бо без мовы няма народа! Вось 
пачалі абвяшчаць прыпынкі ў грамадскім транспарце 
па-беларуску - ніхто ж не супраць. А вуха падсвядома 
прывыкае чуць беларускую мову. Тое ж самае будзе 
і з тэлебачаннем, і з іншымі сферамі камунікацыі ў 
грамадстве. Але ж ключавое слова тут: паступова, 
-- адзначыў Дзмітрый Шыманскі.

еўрапейскі прыклаД
Мая знаёмая жыве ў Літве і з'яўляецца грамадзян-

кай гэтай краіны. Яна расказвае, што сёння большасць 
рускамоўных людзей ужо звыкліся запаўняць розныя 
дакументы па-літоўску.

У заходніх краінах абсалютна нармальна, калі 
замежнік, які хоча стаць чыноўнікам, вучыць мову 
той краіны, у якую прыехаў.

Канешне, нельга сказаць, што моўных праблем 
у Еўропе няма. Вось, напрыклад, у Ірландыі людзі 
размаўляюць па-ангельску, але дзяржава выдзяляе 
вялікія грошы на падтрымку ірландскай мовы.

То няўжо беларусы павінны выракацца роднай 
мовы? Напэўна не, бо не стане мовы, не стане і 
беларусаў. Трэба памятаць, што нацыя будуецца не з 
«чаркі і шкваркі», а з духоўных каштоўнасцяў - мовы, 
самасвядомасці і традыцый.

сёння мала хто ведае, што ў XiV стагоддзі беларуская мова была асноўнай мо-
вай нашай дзяржавы - Вялікага княства літоўскага. На ёй размаўлялі і пісалі 
ўсе слаі грамадства, складаліся ўсе віды дзяржаўных дакументаў. чаму ж сён-
ня беларуская мова перажывае не найлепшыя часы?

14 октября в Беларуси традиционно празднуется 
День Матери – воистину святой и в то же время 
светский праздник. Не обделён сей день ни внима-
нием государевых мужей (а именно, президентом 
А. Лукашенко), ни церковью.

Для нас, белорусов, праздник уникален тем, что 
наша страна – единственная, где День матери приуро-
чен к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, что 
лишний раз указывает на светско-церковный характер 
этой даты. 

В свете сего глобального события в Бресте прошел 
локальный праздник для студентов Брестского музы-
кального колледжа имени Г. Ширмы. В День матери 
приобретение своей Alma Mater отметили будущие 
музыканты и актеры. Сделали они это в концертном 
зале колледжа с помощью своих опытных товарищей 
– студентов старших курсов. В течение нескольких 
часов артисты смешили и вдохновляли зрителей 
своими юмористическими сценками, драматическими 

постановками и музыкальными номерами. Всё это 
действо оценивалось строгим жюри, состоявшим из 
беспристрастных педагогов.  

Зрители, присутствовавшие в тот вечер в зале, 
смог лично убедиться в разносторонности талантов 
товарищей артистов. Молодые актеры и музыканты 
порадовали и вариациями на тему бессмертного 
шекспировского героя Гамлета, и музыкально-
драматическими постановками на тему фольклора. 

Также на суд зрителя было представлено новое 
креативное и современное изобретение будущих ди-
рижеров: оркестр ударно-духовых инструментов. Вы-
ступление этого коллектива внесло в общий портрет 
студенческого капустника юмористические штрихи, 
заставив зрителя снова и снова смеяться. 

Увидели 14 октября зрители концертного зала БГМК 
и пародию на всероссийское шоу «Минута славы», 
герои которого дали понять, кто точно никогда не 
поступит в Брестский государственный музыкальный 
колледж. А для того чтобы те, кто уже стал студентом 

этого учебного заведения, не потеряли свои профес-
сиональные навыки, уместным было бы процитиро-
вать строчку из прозвучавшей в  тот вечер со сцены 
колледжа песни: «Вставай, ноты не забывай!» Жюри 
«Минуты славы», кстати, даже слушать не стали 
одного из конкурсантов – известного российского 
эпатажника Шуру, пришедшего на кастинг в телешоу.       

Логическим концептуально завершающим аккор-
дом всего студенческого действа стало исполнение 
студентами БГМК песни «Манифест» белорусской 
группы «Ляпис Трубецкой».

Нам же остается лишь пожелать всем, кто избрал 
своей стезёй сцену, найти артистическое счастье. 
Грустно лишь от того, что приходя на рынок, платишь 
продавцу с музыкальным образованием  не за испол-
ненное на фортепиано классическое произведение, а 
за кожаные сапожки с гарантией и польские джинсы 
со скидочкой.

деНь мАтери, 
или перВый рАз НА перВый кУрс



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

Ганна КОГАЦЬ

Каждый современный молодой человек, выбрав-
ший растительный тип питания имеет свою историю 
и собственный путь осознания философии вегета-
рианства. 

Представленная информация получена в ходе ин-
тервью. Респондент – молодой человек, Александр, 24 
года, женат (жена вегетарианка), лакто-вегетарианец. 
В настоящее время существуют различные виды воз-
держания от животной пищи, лакто-вегетарианство 
допускает употребление молока и других молочных 
продуктов. 

На примере Александра можно рассмотреть осо-
бенности повседневной жизни вегетарианца. Молодой 
человек жил с родителями в доме, где мясо выращи-
валось на продажу, животная пища рассматривалась 
им лишь с одной – денежной стороны. Александр 
признаёт, что среда обитания во многом определяет 
наши взгляды. В семье, получающей заработок от 
мясной продукции, тяжело иметь свою «растительно-
ядную» философию. Считает, что судьба сложилась 
удачно, Александр рано ушёл из дома и встретил 
будущую жену.

Во многих сферах бытия человек способен следо-
вать примеру, который оказывает на него достаточ-
ное влияние. Наш респондент стал вегетарианцем, 
получив наглядный пример от своей жены. «Лучше 
один раз увидеть, чем 100 раз прочитать» - говорит 
он. Уже в браке стал задумываться, почему жена вы-
брала вегетарианство, разыскал несколько интернет 
ресурсов, однако информация его не впечатлила. 
Когда не хотелось готовить – пробовал пищу жены.

Через некоторое время Александр решает сокра-
тить затраты на питание и в некотором роде отказаться 
от мяса. В настоящее время существует ряд причин 
выбора растительного типа питания, к основным из 
них также относится идея об экономии денежных 
средств на мясных продуктах. 

Однако позже, как утверждает наш респондент, 
появляется понимание этической стороны вегета-

бытие ВегетАриАНцА

рианства. Александр приходит к 
мысли, что животная пища – это 
всё же убийство. На некотором 
этапе принимается решение «Да, 
пожалуй, этическая сторона так 
же важна для меня». Значитель-
ная часть современного веге-
тарианского течения серьёзно 
отстаивает права животных. 

Для многих последователей 
здорового питания, так же как и 
для священнослужителей важной 
является заповедь «Не убий». 
Суть священного писания рас-
пространяется не только на чело-
веческий род, но и на животных созданий. Александр 
рассказывает, что в прошлом веке правительством 
большинства европейских стран была создана «Про-
грамма по гуманному убийству животных». Убийство 
по такой программе представляло собой введение 
металлического болта в череп животному, однако 
даже после «гуманной» смерти животное продолжало 
жить в муках около 5 минут. После такой информации 
меняется мировоззрение, появляются новые ценности 
и убеждения, утверждает респондент. 

Молодой человек не отрицает эгоистичности своей 
точки зрения. Александр рассуждает о том, что его 
выбор действительно мало чем поможет обществу и 
он один, отказавшись от мяса, не станет спасителем 
животных шкур. 

Не находя подкрепления и должного принятия 
окружающими этических принципов вегетарианства, 
начинаешь задумываться и о своём здоровье. Как 
утверждает респондент, теперь для него важна не 
только моральная сторона растительноядного об-
раза жизни, которой он строго придерживается, но и 
состояние собственного тела. Ни для кого не секрет, 
что растительная пища легче усваивается челове-
ческим организмом и содержит более значимые и 

необходимые для развития витамины. Александр с 
удовольствием рассказывает про свои посещения 
докторов, которые с удивлением отмечают улучшение 
его физического состояния.

Открывая всё новые источники знаний и изучая 
литературу на протяжении нескольких лет, приходит 
осознание чистоты собственного тела. Ограничивая 
свою свободу в выборе пищи, человек совершенствует 
силу воли и приобретает новую философию. Наш 
респондент много говорит о непрерывности процесса 
постижения таинств вегетарианства. 

Отказываясь от одного, человек уже с лёгкостью 
может менять своё направление и в других областях 
существования. Табу на мясо из этических сообра-
жений для нашего респондента ещё не предел. Когда 
очищается разум, утверждает Александр, действия 
сами приобретают свой смысл. 

Молодой человек следует своим убеждениям не 
только в сфере питания, но и во всех других. Наш 
вегетарианец не носит одежду из натуральных жи-
вотных тканей, не использует косметику, прошедшую 
клинические испытания на животных. Важным являет-
ся тот факт, что респондент, объясняющий нам своё 
мировоззрение, не останавливается на достигнутой 
гармонии тела и души. 

Для обретения большей мудрости, для полного 
очищения своего сознания от человеческой жесто-
кости и материальности, Александр ставит своей 
целью постижение веганства (веганы употребляют 
исключительно растительную пищу и, как правило, 
бойкотируют любую продукцию, в производстве 
которой как-либо использовались продукты живот-
ного происхождения). В настоящее время Александр 
является вегетарианцем с трёхлетним стажем, не 
употребляет алкоголь, кофе, чай и сахар, не курит, 
работает и активно занимается музыкой.

Предоставленная информация затрагивает ряд 
проблем современного общества: психологию ве-
гетарианства, идею здорового питания и проблему 
убийства животных. Хотелось описать и представить 
читателям ценный опыт истинного вегетарианца, его 
мысли, идеи и убеждения. 

Надеюсь, мне удалось затронуть причины, по-
буждающие человечество искать новый путь со-
вершенствования, психологические аспекты выбора 
такого направления, теоретические основы, а также 
этические принципы вегетарианства. 

что такое вегетарианство? медицина предлагает нам варианты ве-
гетарианской диеты, известные актёры и музыканты рекламируют 
вегетарианство как моду, представители защитников прав животных 
говорят о сокращении убийств. по данным статистики количество 
вегетарианцев постоянно растёт. однако интерес представляет пси-
хология вегетарианца, его мировоззрение, столь непривычное нам. 



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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Аб’яВы

Прэс-служба “ДЗЕДЗІчА”

Абласная арганізацыя Партыі БНф

Сяргей нарадзіўся даволі далёка 
ад Беларусі – ў горадзе Джанкой на 
паўвостраве Крым. Сям'я перабралася на 
Маларыччыну ў Беларусь, дзе дзякуючы 
сябрам і самаадукацыі Сяргей паступова 
стаў свядомым і шчырым беларусам. Акра-
мя гэтага яго захаплялі птушкі, вывучэнню 
і ахове якіх ён і прысвяціў сваё нядоўгае, 
але яркае жыццё. 

Сяржук яшчэ студэнтам геаграфічнага 
факультэта Берасцейскага ўніверсітэта 
стаў адным з сузаснавальнікаў Заходне-
Палескага рэгіянальнага аддзялення 
грамадзкай арганізацыі “Ахова птушак 
Бацькаўшчыны”, ў працы і даследаваннях 
якога, накіраваных на вывучэнне і ахову 
багатай мясцовай авіфауны ён прымаў 
самы актыўны ўдзел разам са старэйшым 
братам Андрэем.

У складзе ўжо легендарнай каманды 
“Peregrinus”  ён чатыры разы станавіўся 
пераможцам адкрытых чэмпіянатаў па 
спартыўнай арніталогіі. На ўсіх семінарах 
і сустрэчах, у экспедыцыях і палявых 
летніках рэгіянальных лідэраў АПБ Сяр-
жук удзельнічаў з мноствам сваіх ідэй і 

дапамагаў прыйсці да найлепшага магчы-
мага рашэння або выніку. 

Ён быў знаўцам птушак рыбгасаў, па 
якіх рыхтаваў кандыдацкую дысертацыю. 
У міжнародных студэнцкіх летніках, у якіх 
ён прымаў самы актыўны ўдзел у Беларусі, 
Польшчы і Латвіі яго жарты і цікавыя 
гісторыі дапамагалі хутчэй пазнаеміцца 
ўдзельнікам і пасябраваць. Сяброў у яго 
засталося шмат, але яны, на жаль, не змаглі 
дапамагчы ў самы адказны момант…

Падчас сваёй самай вялікай і апошняй 
выправы на птушак у Швецыю, ён з радас-
цю і непрыхаваным задавальненнем назіраў 
за ўжо вядомымі яму і зусім новымі відамі, 
якіх аказалася даволі шмат. Не змаглі мяс-
цовыя сябры і калегі-бёдуотчары паказаць 
нам толькі аляпку. Сустрэча з гэтым відам 
так і застанецца адной са шматлікіх нязд-
зейсненных мараў Сяржука...

Таксама ў Швецыі ён купіў добрыя 
заходнія вызначальнікі звяроў і амфібій з 
рэптыліямі. Ён збіраўся доўга жыць, ведаць 
і зрабіць нашмат больш, але чамусьці атры-
малася інакш…

сяргей 
АбрАмчУк 
(1984-2010)

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.

in MeMoRiaM:

У  яго мабільным тэлефоне 
для тых, хто чакаў размовы 
з Сяржуком, гучалі словы 
песні N.R.M.:

Падымі мяне па-над зямлёю, 
Падымі мяне…

сВЕТлаЯ ПамЯЦЬ!

жахлівая навіна, ў якую немагчыма паверыць і тым больш зразумець, 
прыйшла 21 верасня. двухтыднёвую барацьбу з цяжкай хваробай 
прайграў наш сябар і таварыш, якога мы звалі па-беларуску - сяржук…



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

ІНФАРМАЦЫЙНА-
АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

№4(62) • лістапад 2010

• Заснавальнік: Ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 29.11.2010 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша, 
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

Галоўны рэдактар: Дзмітрый ШЫМАНСКІ.
Рэдакцыйная калегія: Ю. Агіевіч, П. Белавус, П. Дайлід, В. Клімус, 
Г. Когаць, К. Шэлест. Адказны за выпуск: Стэфанія Малюта.
• Кантактныя тэлефоны: (029) 660-57-41,  (029) 724-21-16.
• E-mail: dzedzich@dzedzich.org. Інтэрнэт: www.dzedzich.org
• Пры выкарыстанні матэрыялаў бюлетэня спасылкі на крыніцу абавязковыя
• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы 
для далейшай палемікі
• Наклад 299 асобнікаў

дАрэчы Спускаецца Бог з нябёсаў да Адама і Евы і кажа:
- У мяне ёсць два таленты, якімі я жадаю вас на-

дарыць. Хай кожны з вас абярэ па адным. Талент 
першы: пісаць стоячы.

І тут Адам пачынае ныць і кажа:
- Божа, я ўсё жыццё марыў пісаць стоячы, я так 

хачу гэтага, ну дай мне калі ласка гэту магчымасць, 
мне больш нічога не трэба...

- Ну што ж, калі Ева не супраць, то бяры.
І ўзнагародзіў Бог Адама гэтай магчымасцю. І пабег 

Адам па райскім садзе і стаў пісаць на райскія кветачкі, 
на райскіх птушачак і матылькоў і навокал, куды толькі 
змог дастаць... Стаяць Бог і Ева, глядзяць на ўсё гэта 
і прамаўляе Бог:

- Другі талент - гэта розум. Выбач, Ева, але і гэты 
талент прыйдзецца аддаць Адаму, а то ён нам тут у 
райскім садзе ўсё абасцыць.

***
У аптэцы:
- Мне патрэбныя таблеткі, але я забыўся як яны 

называюцца - памятаю штосьці пра фен. Тыпу «я не 
ведаю, дзе фен»...

- «Ібупрафен»?
- Сапраўды, 2 пачкі, калі ласка.

***
- Якая жонка лепш - лекарка ці настаўніца?
- Настаўніца лепш.
- Чаму?
- Настаўніца заўсёды кажа: «паўтарыце», а лекарка 

кажа: «наступны».
***

Згубілася жаночая сумачка з дакументамі. Таго, хто 
знайшоў, прашу вярнуць за прыстойную ўзнагароду.

Р.S. Можна і за непрыстойную.
***

Майму кампу ўжо шэсць гадоў! У наступным годзе 
ў школу аддам!

***
ПРАКУРОР: Доктар, перад тым, як пачаць 

анатаміраванне, ці праверылі вы пульс? 
АБВІНАВАЧВАНЫ: Не. 
ПРАКУРОР: Ці праверылі вы крывяны ціск? 
АБВІНАВАЧВАНЫ: Не. 
ПРАКУРОР: Ці пераканаліся вы, што няма дыхання? 
АБВІНАВАЧВАНЫ: Не. 
ПРАКУРОР: Тады магчыма, што пацыент быў жывы, 

калі Вы пачалі анатаміраванне?! 
АБВІНАВАЧВАНЫ: Не. 
ПРАКУРОР: Чаму Вы так упэўнены? 
АБВІНАВАЧВАНЫ: Бо яго мазгі былі ў слоіку на маім 

пісьмовым стале. 
ПРАКУРОР: Зразумела... Але тым не менш, ці мог 

пацыент яшчэ быць жывы?! 
АБВІНАВАЧВАНЫ: Так. Магчыма, што ён быў яшчэ 

жывы і нават практыкаваў у вобласці юрыспрудэнцыі...
***

Воўк і ліса злавілі зайца. Заяц б'ецца ў істэрыцы, 
крычыць: 

- Не ешце мяне, калі ласка, у мяне сям'я, дзеці! 
- Замоўкні! Мы тут бухаць сабраліся. Ты выпіць 

хочаш? - кажа ліса. 
- Хачу. 
- Трэба збегаць. Вось табе бабкі - бягі ў краму! 
Заяц узяў грошы і панёсся. Як толькі ён схаваўся 

за вуглом, воўк кажа лісе:
- Хм... А спрытна ты прыдумала, рыжая, каб закуска 

нам яшчэ і за гарэлкай зганяла!

Пасля 15 гадоў службы святаром у парафіі быў 
арганізаваны развітальны вечар. На вечар для ка-
роткай але ўрачыстай прамовы быў запрошаны вя-
домы беларускі палітык. Палітык спазняўся, і святар 
вырашыў сказаць некалькі слоў сваёй пастве, каб 
заняць час:

- Першае ўражанне пра абшчыну я атрымаў ад 
першай споведзі, якую я тут пачуў. І я падумаў, што 
архібіскуп паслаў мяне ў жудаснае месца. Першы 
чалавек, які спавядаўся, распавёў мне, што ён скраў 
тэлевізар і грошы ў бацькоў, здзейсніў крадзеж на 
працы, меў інтымныя зносіны з жонкай свайго боса, і 
часам займаўся продажам наркотыкаў. І ў завяршэнне 
ўсяго ён прызнаўся, што заразіў венерычнай хваробай 
сваю сястру. Я быў ашаломлены і ўзрушаны. Але з ця-
гам часу я пазнаёміўся з астатнімі вернікамі і ўбачыў, 
што не ўсе такія - я ўбачыў людзей добрых і адказных. 
Вось так і прайшлі 15 гадоў маёй кар'еры святара. 

І тут з'явіўся вядомы беларускі палітык, які павінен 
быў выступіць. Папрасіўшы прабачэння за спазненне, 
ён пачаў:

- Я ніколі не забудуся той дзень, калі наш святар 
з'явіўся тут упершыню. Мне пашчасціла першым па-
спавядацца ў яго...

***
Люблю сваю бабулю! Для яе я заўсёды худая!

***
- І ўсё-такі, ёсць розніца: «на Ўкраіне» ці «ва Ўкраіне»?
- А ёсць розніца: Вы ляжыце НА зямлі ці Ў зямлі?

***
- Мілы - ты памятаеш, які заўтра дзень?
- Вядома! Дзесяцігоддзе нашага вяселля!
- І як мы адзначым свята?
- Якое свята?!

***
Муж з жонкай на кухні. Муж глядзіць навіны, жон-

ка гатуе нешта на кухні. На экране нейкія пузатыя 
дзядзькі дружна бягуць за мячыкам, голас камента-
тара за кадрам:

- Рэдкае відовішча - дэпутаты ў майках і буцах!
Жонка застывае - і, утаропіўшыся ў тэлевізар, па-

дазроным голасам пытае ў мужа:
- Чаго-чаго там дэпутаты ў майках робяць?!

***
Два мужыка сустракаюцца, адзін кажа:
- Жонка зусім ад рук адбілася: мала таго, што са 

мной не спіць, яшчэ і за стол з ёй садзіцца не дазваляе. 
- Дык ты яшчэ і есці не ўмееш...

***
- Прыходзь сёння ўвечары да мяне - заначуем, 

пагарэзім...
- А тата з мамай дазволіць?!!
- Не, з мамай вядома не дазволіць - са мной бу-

дзеш спаць!
***

Самыя важныя думкі прыходзяць тады, калі пад 
рукой няма ні ручкі, ні паперы, каб іх запісаць.

Хаця, папера ёсць - але пісаць на ёй абсалютна 
немагчыма.

***
- Віншуем! Вы трапілі ў праграму ДАІ, і мы адразу 

пачынаем з пытання на 35.000 руб... Чаму раменьчык 
не прышпілены?!

кропка вяртаННя 
Мне восем гадоў і мы з бацькамі ў адпачынку на 
моры. У апошні дзень адпачынку тата купіў мне 
самалёт. Я выпрошваў яго ўвесь месяц. 

Асляпляльна прыгожы, з вінтамі на крылах. Яго 
трэба было круціць на вяроўцы вакол сябе і самалёцік, 
цвыркаючы прапелерамі, кружыў галаву да ачмурэння. 

Селі ў цягнік. Нам трапіўся апошні вагон. Я выйшаў у 
задні тамбур, і мне прыйшла ў галаву дзікая аванцюра: 
што калі прывязаць самалёт да цягніка? 

Паляціць ці не? У мяне быў скрутак тоненькай лёскі. 
Выскачыў з вагона, прыбег у канец, ускараскаўся з тар-
ца і спехам прывязаў да дзвярэй. У апошнюю секунду 
паспеў заскочыць назад і цягнік пайшоў. 

Спачатку самалёт каціўся, падскокваючы на шпалах, 
яго шум прыцягнуў увагу двух мужыкоў на пероне, 
яны ацанілі добрую рэч на доўгай лёсцы і пагналіся... 
Я стаяў у зачыненым тамбуры і нічым не мог дапамаг-
чы свайму лётчыку. Калі ён быў ужо амаль у чужых 
лапах, мужык зваліўся, сыйшоўшы з дыстанцыі. А 
самалёт УЗЛЯЦЕЎ!

Гэта было ўзрушаюча... 
Уявіце: вам восем гадоў і за вашым цягніком ляціць 

самалёт на нябачнай лёсцы. Я захоплена глядзеў 
на яго гадзінамі, а на кожным прыпынку маё сэрца 
перапампоўвала конскія дозы адрэналіну. Кожны раз 
адно і тое ж: цягнік рухаецца, самалёт стракоча, людзі 
яго заўважаюць, думаюць, вырашаюцца, пускаюцца 
ў пагоню. 

Мабыць даўжыня лёскі аказалася ідэальнай, і 
праследавацелі, задыхаўшыся, адставалі з дзікімі 
праклёнамі, ці валіліся. Аднойчы ў пагоню за маім 
самалётам пусцілася бабуля, кінуўшы на пероне ўнука. 
Адстала хутка. Я кожны раз уяўляў, што гэта наш лёт-
чык уцякае з нямецкага палону.

Адным словам, за суткі нашага пералёту, самалёт 
увабраў у сябе гэтулькі людскай энергіі, што, здава-
лася, злёгку свяціўся ў цемры. 

Вось апошні паўстанак за дзве гадзіны да прыбыцця 
дамоў. Стаянка дзве хвіліны.

Вакол лясок. Гляджу, праз рэйкі ідзе хлопчык ак-
цябрацкага ўзросту, у разбуральнай для маёй псіхікі 
блізкасці ад скарбу. Так і ёсць, заўважыў. Падняў і ад-
ным рыўком адарваў лёску. Я адчуў, што мне адарвалі 
руку або нагу... 

Ён разглядаў самалёт і вачам веры не даваў. Я так-
сама сваім не верыў. Цягнік крануўся. Чалавек заўсёды 
адчувае, калі на яго глядзяць, а калі глядзіць медуза 
гаргона, адчувае тым больш... Хлопчык адарваўся ад 
самалёта і сустрэўся з маім поглядам. 

Тры секунды мы глядзелі адзін на аднаго і… ён 
пайшоў за цягніком. Хутчэй, яшчэ хутчэй, дагнаў лё-
ску, ужо бягом, сяк-так прывязаў мой шматпакутны 
самалёцік, адпусціў і памахаў яму рукой... 

З тых часоў прайшло трыццаць пяць гадоў, але 
больш высакароднага ўчынку ў сваім жыцці я не 
бачыў. 

Каб сельскі, савецкі, васьмігадовы хлопчык 
выпусціў з рук ТАКІ трафей?!

Гэта быў незвычайны чалавек. Спадзяюся, што 
цяпер ён шчаслівы, багаты і любімы сваёй сям'ёй, бо 
на ім, як на кіце, трымаецца велізарны кавалак свету.

А самалёцік, увесь у сетцы дробных драпін, 
захоўваецца ў цацках майго сына.

Гісторыя дня (anekdotov.net)


