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Віншуем берасцейцаў з
Днём Волі!
Далучайцеся да
святкавання:
(029) 227-52-12 (Віктар)

Адлічылі за
палітыку?
Давучышся ў
Польшчы

21 сакавіка адкрываецца пазачарговая адукацыйная праграма імя Кастуся Каліноўскага.
Такая неабходнасць з’явілася ў сувязі са
шматлікімі фактамі адлічэнняў студэнтаў з
беларускіх ВНУ пасля падзеяў 19 снежня.
Упершыню польскія навучальныя ўстановы
змогуць прыняць не толькі студэнтаў, але і
аспірантаў і нават звольненых па палітычных
матывах выкладчыкаў.
Згодна са звесткамі Камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць», урад Польшчы
зацвердзіў на гэты год 150 стыпендый для
студэнтаў, 50 стыпендый для дактарантаў і 10
навуковых стыпендый для выкладчыкаў.
Старшыня камітэту Іна Кулей кажа, што праграма прадугледжвае атрыманне вышэйшай
адукацыі і вучобы ў аспірантуры для людзей,
якія зазналі арышты, затрыманні, адлічэнні з
сярэдне-спэцыяльных і вышэйшых навучальных
установаў; у каго былі ператрусы альбо штрафы, а таксама дзецям рэпрэсаваных палітыкаў,
сябрам грамадскіх арганізацый і кампаній, якія
цярпелі пераслед з боку ўлады.
Паводле Кулей, у гэтай сітуацыі адносна
добрай навіной можна лічыць тое, што лік
адлічаных студэнтаў прынамсі ідзе не на сотні, як
гэта было ў прэзідэнцкую кампанію 2006-га году:
— У праграме прымуць удзел не толькі маладыя людзі, якія былі выключаныя з універсітэтаў,
але і тыя, хто хацеў бы вучыцца і зараз проста
вымушаны хавацца за межамі краіны, — патлумачыла Іна Кулей. — І таму гэтыя людзі нарэшце
змогуць распачаць сваю адукацыю ў еўрапейскіх
універсітэтах.
Для многіх выключаных студэнтаў навучанне
спынілася фактычна ў самы разгар залікаў ці
допускаў да сесіі. Некаторым заставаўся год ці
нават меней да заканчэння ВНУ.
Праграма імя Кастуся Каліноўскага была заснаваная 30 сакавіка 2006г. на знак салідарнасці
Польшчы з пацярпелымі ў часе прэзідэнцкай
кампаніі.
Адпаведны дакумэнт падпісалі былы кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006-га Беларусі
Аляксандр Мілінкевіч і тагачасны прэм’ер-міністр
Польшчы Казімеж Марцінкевіч.
Праграма зацверджаная Канферэнцыяй
рэктараў польскіх акадэмічных школ і канферэнцыяй рэктараў польскіх універсітэтаў.

Паводле svaboda.org

Фота: photoclub.by
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Дзень як дзень
Што мы святкуем 25 сакавіка?
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Адлічылі за плошчу
Пакаранне за ўдзел у Плошчы
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Паэты ХХІ стагоддзя
сучасная беларуская паэзія
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Вялікія бітвы
Беларускага сярэднявечча

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Адным радком
Падзяліся цяплом!

Аказаць дапамогу дзеткам школы-інтэрнату, што
знаходзіцца ў вёсцы Бучамлі Камянецкага раёна
цяпер зможа кожны.

Дзень як Дзень

25 сакавіка - дзень народзінаў Уладзіміра Клічко, Сары Джэсікі Паркер, Элтана Джона і шмат іншых вядомых і невядомых нам людзей. Для некага гэта проста вясенні
дзянёк. А што ён значыць для цябе, гэты Дзень як Дзень?

Менавіта ў гэты дзень беларусы вырашылі
ўпершыню заявіць пра сваю незалежнасць. 25 сакавіка
1918 г. лепшыя людзі нашай Бацькаўшчыны абвясцілі
адраджэнне незалежнай, дэмакратычнай і вольнай
Беларусі. З таго часу гэты дзень стаўся галоўным
святам беларускага народа – Днём Волі.
Без гэтага палітычнага кроку не было б ані БССР,
ані цяперашняй Рэспублікі Беларусь. І хоць гэта свята
пакуль не стала дзяржаўным, яго шырока адзначаюць усе тыя, хто ганарыцца нашай краінай, шануе яе
гісторыю і па-сапраўднаму любіць свой народ.
На жаль, сёлетні Дзень Волі мы сустракаем у зусім не
святочнай атмасферы. Прайшло 93 гады, але да гэтага

часу нельга сказаць, што мы жывем у сапраўды вольнай
краіне, бо не можа быць вольнай краіна, у турмах якой
людзі сядзяць за свае палітычныя перакананні!
Прайшло 93 гады, але наша незалежнасць паранейшаму знаходзіцца пад пагрозай, бо сённяшнія
ўлады зрабілі незалежнасць прадметам гандлю, гуляючы ў небяспечныя “інтэграцыйныя гульні” з суседзямі.
Свабоду палітвязням!
Беларусь павінна стаць вольнай!
Захаваем і ўмацуем нашую Незалежнасць!
Абаронім нацыянальныя інтарэсы!

Жыве Беларусь!

Сябры “Дзедзіча” 2 красавіка ладзяць акцыю
дапамогі дзецям, што не маюць бацькоў. Удзел у акцыі
будуць прымаць таксама акцёры Свабоднага тэатру,
і танцавальны калектыў “Сярэднявечная паляна”.
Па словах Ліліі Казак, аднаго з арганізатараў мерапрыемства, дапамога дзеткам можа быць рознай:
- Дзеткі там ад 6 да 17 гадоў, у большасці з іх няма
бацькоў. Яны не зусім маленькія, таму мы збіраем не
распашонкі, а звычайную вопратку ў добрым стане,
мыйныя сродкі.
Актывісты звязаліся з кіраўніцтвам школы-інтэрна
ту. Высветлілася, найбольш патрэбныя дзецям:
- пісьмовыя прылады (ручкі, сшыткі, алоўкі і г.д.);
- сродкі асабістай гігіены (зубныя шчоткі, мыла,
шампуні, футляры для шчотак і г.д.);
- салодкія прысмакі і садавіна (піражкі і торцікі нельга);
- вопратка (хто што можа).
27 сакавіка (з 11-00 да 15.00) на офісе «Дзедзіча»
(вул. Кірава, 60) арганізатары чакаюць усіх, хто хоча
дапамагчы, прыняць удзел у акцыі, падрабязней
даведацца пра дэталі ці падзяліцца сваім досведам.
Кантактныя тэлефоны:
(029) 225-69-02 Ліля, (033) 6436923 (Кацярына).
У кантакце: http://vkontakte.ru/club24236838.

DZEDZICH.org

Рэгіянальны
партал

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

НАШ партал
Пішам пра тое, што
баяцца гаварыць іншыя

пра
справы

Мы адкрытыя для
ўсіх меркаванняў.

НАШЫ

Далучайся да святкавання Дня волі!
Менск. Пятніца, 25 сакавіка
18-00. Ускладанне кветак да помніку Я. Купалы.
Берасце. Пятніца, 25 сакавіка
10-00. Ускладанне кветак да помніка аднаму з
дзеячоў БНР Адаму Трыпусу (Трышынскія могілкі).

14-00. Раздача берасцейцам святочных вінша
вальных паштовак (вул. Савецкая).
18-00. Нацыянальная дыктоўка (К. Каліноўскі, «Ліст
з-пад шыбеніцы»), вечарына. Каб даведацца пра месца
правядзення, тэлефануйце: (029) 227-52-12 (Віктар).

Любіш праўду?
Прагнеш справядлівасці?
Маеш што сказаць іншым?

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

dzedzich@tut.by
МЫ НЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЁМ СЛОВА!

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Email згубіў дэфіс

а «смарт фон» цяпер – два словы

У стылістычны дапаможнік для ангельскамоўных СМІ унесеная сур’ёзная змена: з
гэтага часу у медыях рэкамендуецца пісаць скарачэнне ад «электронная пошта» як
email, а не e-mail.
Злучок, аказваецца, ёсць «рэліктам старых часоў,
калі інтэрнэт-тэхналогіі трэба было тлумачыць чытачам вельмі асцярожна».

Беларускі кампутарны слоўнік
(kamputerm.org) ужо даўно падае назоў
электроннай пошты ў мадэрнавым выглядзе. Слоўнік, які ствараецца валанцёрамі ў
Сеціве, мае болей за 2 000 слоў.
Мова праз уздзеянне Сеціва мяняецца так
хутка, што самі мовазнаўцы ўжо пачалі губляцца ў гэтым наплыве «сматр фонаў» (так
цяпер правільна), «рэтфітаў», «адфрэндаў»
і «э-рыдэраў». Гэта зазначаюць укладальнікі
штогадовага дапаможніка для журналістаў
AP Stylebook.
У мінулагодняй версіі свайго выдання яны
ўвялі ў афіцыйную медыйную мову 42 новых
тэрміны, якія нарадзіліся дзякуючы Інтэрнэту.
Сярод іншага рэдактары найбуйнейшай
навіннай агенцыі AP (The Associated Press)
вырашылі замяніць слова «Web site» на «website».
«Smart phone» цяпер прапануецца пісаць у два
словы, а «e-reader» са злучком.
У параўнанні з іншымі тэндэнцыямі, «расправа» над email выглядае яшчэ не такой жорсткай.
У афіцыйную ангельскую мову цяпер уваходзяць
такія сеціўныя славечкі, як «трэндынг», «рэтвіт» і
«адфрэндзіць», а таксама некаторыя папулярныя
акронімы з падлеткавага інтэрнэт-слэнгу.

Дыктуючы каму-небудзь свой мэйл, кажыце
па-беларуску правільна

Сярод іх BRB (Be right back: зараз вярнуся), G2G
(Got to go: мушу ісці) і POS (parent over shoulder:
бацька за плячом).
Укладальнікі ангельскіх слоўнікаў спраўна назі
раюць за «сацсеткавымі» зменамі ў мове. Так, слова
«Unfriend» альбо «адфрэндзіць» стала ў 2009 словам
году ў ЗША па версіі выдавецтва Oxford University

Press. Раней тытул слова году па версіі гэтага ж выдавецтва атрымлівалі «гугліць» (2005) і «блог» (2006).
У слоўніку новых слоў беларускай мовы, які выйшаў
напачатку 2009г., ні «адфрэндзіць», ні «расшарыць»
пакуль не трапілі. Затое ёсць словы «сеціва», «юзер»
і «блог». Трапіў туды і «вэб», прызнаны ў ЗША
галоўным словам дзевяностых.
Гледзячы па слоўніку, у апошнія гады ў беларускую
мову прыйшло нямала словаў з інфарматыкі, што
адпавядае сусветным тэндэнцыям.

Паводле generation.by

Вайцюшкевіча ў БЕрасце!
Многія ўжо ведаюць, што канцэрт Зміцера
Вайцюшкевіча, які павінен быў адбыцца 18
сакавіка, адменены па палітычных прычынах,
хоць грамадскасці яны і не называюцца.

Пацярпеў ад свавольстваў улад не толькі гэты спявак – яшчэ многія іншыя фігуранты загадкавага “чорнага спісу”, які пару тыдняў таму быў апублікаваны
ў інтэрнэце.
Улады пакуль адмаўляюць той факт, што зрывы
канцэртаў адбываюцца мэтанакіравана, але гэта даўно
стала відавочным.
Для таго, каб выказаць пратэст супраць “чорнага
спісу” ўвогуле і зрыву канцэрта Зміцера Вайцюшкевіча
ў прыватнасці, дабіцца адмены забаронаў, праводзіцца
акцыя “Вайцюшкевіча ў Берасце!”.
Яна заключаецца ў зборы подпісаў берасцейцаў
пад зваротам на імя міністра культуры Паўла Латушкі.
Мы просім яго абараніць нашыя канстытуцыйныя
правы і садзейнічаць правядзенню канцэрта Зміцера
Вайцюшкевіча ў горадзе.

Заклікаем усіх далучацца да
акцыі і дапамагчы ў зборы
подпісаў!

Што для гэтага рабіць? Калі вас шмат, спампуйце
на сайце «Дзедзіча» (http://dzedzich.org) і раздрукуйце
ліст з ячэйкамі для подпісаў. Прапусціўшы першую
графу (нумар па парадку), запоўніце разборліва
форму.
Няхай тое ж зробіць як мага больш людзей з вашага
атачэння, якія цэняць творчасць спевака і выступаюць
супраць рэпрэсій у галіне культуры.
Запоўненыя лісты з подпісамі можна прыносіць на
офіс “Дзедзіча” (вул. Кірава, 60).
Кантактны тэлефон: (029) 724-21-16 (Дзмітрый).
Калі вы адзін, каб пакінуць свой подпіс тэлефануйце
па тэлефоне 527-78-08 (Іна).
Па гэтых жа тэлефонах можна звяртацца за
даведкамі.

dzedzich.org

Адным радком
Вайцюшкевіч
забаронены ў Берасці

Следам за канцэртам «Ляпіса Трубяцкога» ў Гомелі
раптоўна адменены выступ яшчэ аднаго фігуранта
«чорнага» спіса. Адменены сольны канцэрт Змітра
Вайцюшкевіча ў берасцейскім Тэатры лялек,
нягледзячы на тое, што яго правядзенне было
цалкам узгоднена з мясцовымі ўладамі.

Як кажа арганізатар выступа Вайцюшкевіча ў
Берасці Зміцер Назараў, на імпрэзе 18 сакавіка мог
быць аншлаг.
- Такога ажыятажу на квіткі беларускага выканаўцы
ў нас не было даўно. Толькі ў першы дзень замовілі пад
200 квіткоў, — кажа Зміцер. Але раптам яго выклікаў
да сябе дырэктар тэатру Міхаіл Шавель і папрасіў
адмяніць канцэрт, без тлумачэньня прычынаў.
- У тэатры толькі віталі ідэю правядзення імпрэзы,
дурнямі іх выставілі гарадскія ідэолагі, — кажа
арганізатар. — Хоць у самім аддзеле ідэалогіі гарвыканкаму мне сказалі раней, што лічаць „чорныя“
спісы лухтой і нават паставілі пячатку на афішу
Вайцюшкевіча. Ім лягчэй не браць на сябе адказнасць
за адмену — лепей націснуць на дырэктара тэатра».
- Сумна, што мы зноў вяртаемся да забаронаў. Бачна, што «чорны спіс» рэальна дзейнічае, гэта не «гнюсная фальшыўка», як сказаў міністр Праляскоўскі.
Прыкра, што наша краіна застаецца правінцыйнай
і вяртаецца ў сярэднявечча. У сувязі з забаронай
канцэрту вядзецца нават не пра фінансавыя страты,
колькі пра маральныя. Усё ж хацелася, каб у не надта
беларускамоўным Берасці прагучала беларускае слова. Канечне, рукі не складаю ў сувязі з перашкодамі.
Будзем дзейнічаць па-іншаму, выкручвацца, як зможам, выдумляць ды ўгаворваць, шматгадовы досвед
у гэтым я ўжо маю, — так пракаментаваў сітуацыю
сам Зміцер Вайцюшкевіч.
Па неафіцыйнай інфармацыі, спіс з пералікам непажаданых выканаўцаў, акцёраў і пісьменнікаў быў разасланы на пачатку сакавіка з ініцыятывы Міністэрства
інфармацыі і Адміністрацыі прэзідэнта ў дзяржаўныя
СМІ і культурныя установы краіны.

nn.by, фота: ByMedia.net
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Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Адлічылі за плошчу

Студэнтку адлічылі з апошняга
курсу БДУ пасля арышту за Плошчу

Студэнтку апошняга курсу інстытута журналістыкі БДУ Кацю Клімко адлічылі з афіцыйнай фармулёўкай
«за акадэмічную непаспяховасць». Па яе словах, на сесіі адбывалася «нешта дзіўнае», а адлічэнне адбылося з-за адсутнасці фармальных папер, якіх раней ніхто не патрабаваў. Сваё выключэнне дзяўчына
звязвае з дзесяцісуткавым арыштам, праз які яна прайшла пасля 19 снежня.
У чэрвені 2011 году Каця Клімко мусіла атрымаць
дыплом з рук дэкана Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта: для гэтага заставалася
здаць некалькі іспытаў і залікаў. Але ў час апошняй
сесіі Каця сутыкнулася з дзіўным стаўленнем да сябе з
боку выкладчыкаў: нехта нечакана прапанаваў спісаць
іспыт, а нехта, наадварот, як лічыць дзяўчына, нематывавана адмовіў у допуску да здачы. Яшчэ больш фантастычна завяршылася сесія: 2 лютага Каця Клімко
атрымала ліст з універсітэта, у якім ёй паведамілі пра
тое, што болей у БДУ яна не вучыцца.
- Вы ведаеце, што ў вас праблемы, што вам будзе
цяжка здаваць гэту сесію? — пачула Каця ад выкладчыка, калі прыехала на сесію ў сярэдзіне студзеня.
Дзяўчына вучылася ў БДУ на платным завочным
аддзяленні, што давала ёй спадзевы застацца ў ліку
студэнтаў нават пасля дзесяцісуткавага арышту 19
снежня, які яна, як і дзесяткі іншых студэнтаў БДУ,
адбыла з-за ўдзелу ў акцыях пратэсту.
- Я, шчыра, не думала, што завочка такая штука,
якую яны таксама «прабіваюць». Але сесія аказалася
вельмі цяжкай. У першую чаргу псіхалагічна. Некалькі
разоў выкладчыкі падыходзілі да мяне і казалі: «вы
ведаеце, што ў вас праблемы, таму рыхтуйцеся да
іспытаў лепей».
- Я пабачыла на іспытах нейкае дзіўнае стаўленне да
сябе, — кажа Каця. — Адна выкладчыца пасля іспыту
папрасіла нібыта дапамагчы паднесці паперы ў кабінет
кафедры. І калі завяла да сябе, то паклала перада
мной паперу і сказала: «Спісвай. Я хачу, каб ты здала».
13 адлічэнцаў
У выніку Каця не здала два іспыты і залік, а таксама
не паспела абараніць навучальную практыку (якраз у
час яе Каця і сядзела ў турме). Адна з запазычанасцяў
з'явілася, калі студэнтку не дапусціў да іспыту з-за
адсутнасці на выніковых лекцыях прафесар Іўчанкаў.
Выкладанне на журфаку прафесар сумяшчае з пасадай дарадцы міністра адукацыі Маскевіча.

Апошні не раз, як і рэктар БДУ Сяргей Абламейка,
заяўляў, што палітычна матываваных адлічэнняў з
беларускіх ВНУ не будзе. Але ў канцы лютага камітэт
абароны правоў рэпрэсаваных «Салідарнасць»
налічыў 13 студэнтаў, адлічаных у выніку пратэстаў.
Каця Клімко стала трэцяй студэнткай БДУ, адлічанай,
як лічаць у камітэце, з-за палітыкі. Сам рэктар БДУ не
раз казаў, што ў адміністрацыі ўніверсітэта маюцца
спісы ўсіх затрыманых 19 снежня студэнтаў. Але
максімум, што ім пагражае — вымова за парушэнне
правілаў унутранага распарадку.

«Вы ж усё разумееце!»
Пабачыць лекцыі прафесара Іўчанкава ў пачатку
студзеня 2011 году ў Каці не атрымалася, бо яна
папросту баялася вяртацца ў Беларусь з Вільні, дзе
таксама здавала апошнюю сесію ў бакалярыяце
Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту.
- У кватэру, дзе я прапісаная, прыходзілі невядомыя людзі, але бацькі не адкрылі, — кажа Каця.
— Позвы дасылалі ў РАУС, тэлефанавалі, выклікалі

на розныя размовы. У мяне была пэўная параноя, бо
тэлефанавалі з мільярду незнаёмых нумароў. Таму
мне ўсе казалі: не едзь, не едзь у Беларусь. Але я ўсё
роўна паехала.
Пасля сесіі, нягледзячы на акадэмічныя запазыча
насці, Каця з лёгкім сэрцам вярнулася ў Вільню:
паводле правілаў у яе былі яшчэ дзве магчымасці
пераздаць іспыты.
- Я ўсё ж такі не першы год вучуся, і ведаю, як
усё гэта робіцца. У дзень здачы запазычанасцяў
прыходзіш і здаеш іспыты. Але ліст аб адлічэнні з БДУ
прыйшоў Каці за некалькі тыдняў да пераздачы. «Вы
выключаныя за акадэмічную непаспяховасць, можаце
забраць дакументы», — гаварылася ў лісце.
- У дэканаце мне сказалі, што ўсё ўжо вырашана,
і я не магу ніяк паўплываць на абставіны. На ўсе мае
аргументы мне адказалі, што ёсць такая адмысловая
працэдура, што я павінна была атрымаць дазвол на
пераздачу. Раней такога мы не рабілі — ні я, ні мае
аднагрупнікі. За 5 гадоў навучання.
Усе спробы аспрэчыць дзіўнае адлічэнне ў дэканаце сутыкнуліся з каменным «Вы ж усё разумееце!».
Акрамя Каці, якая была не лепшай, але і не найгоршай
студэнткай, з плыні ў прыкладна 80 чалавек выключылі
яшчэ двух студэнтаў. Яны ўвогуле не з'явіліся на сесію.
- Мне сказалі, што магу аднавіцца праз год. А магу
і не аднавіцца — як вырашыць адміністрацыя.
Цяпер дзяўчына ў разгубленасці. У камітэце
«Салідарнасць» ёй прапанавалі на чатыры гады
паехаць вучыцца ў Польшчу. Наноў. Але апошні год
Каця рыхтавалася да паступлення ў магістратуру, а не
вяртання ў бакаляўрыят.
- Не ведаю, што буду далей рабіць. Вельмі шкада
сілаў, энергіі, часу, якія патраціла за пяць гадоў, і гэта
ўсё — дарэмна.

generation.by

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

гатычнае апавяданне

Вы калi-небудзь бачылi сапраўднага гота?

А я бачыла. Праўда, толькi аднаго. Завалы з дыскаў i кнiг, з пiянiна i «прыкiдам», без
якога з пакою нiкуды, нават за каваю на кухню, калi да мамы прыехала сяброўка.
У нашым горадзе неяк дзiўна глядзяць на людзей,
апранутых у чорнае, з медальёнамi язычнiкаў на шыi,
повяззю на iлбе або з бранзалетамі з правадоў. А здаецца, субкультуры – справа даўняя, можна было ўжо i
звыкнуцца. Не зразумець – звыкнуцца.
Але ж не. I збiраецца гурточак падлеткаў-готаў на
могiлках i, замест таго, каб абмяркоўвяць кроў якiх
катоў смачней, расказваюць адзiн аднaму колькi
бабулек iх перахрысцiла… i пiва п'юць, i матам
размаўляюць. I дарэчы, хто з iх мае рацыю? Для бабулек – готы, як нячысцiкi з пекла (ну i для падлеткаўготаў бабулькi тыя таксама).
Але, акрамя жартаў, нават са мною было нешта падобнае. Ехала ў маршрутным таксi i зайшла жанчына,
села насупраць мяне, дастала грошы i ўжо працягнула
мне, каб я перадала, але ўзняла вочы i ўбачыла, каму
яна гэтыя грошы давярае. Тут жа спахапiлася, са
скрыпам устала сама.
Увогуле падобных гiсторый – новы «Шляхцiц Завальня» атрымаецца. Пачатак будзе прыкладна такi:
«У непагадзь мой дзед сядзеў з падарожнiкамi на кухнi
ды слухаў казаннi пра нячысцiкаў i розных пачвар, што
ходзяць па зямлi. Першая гiсторыя, што пачуў я, быў
сказ пра эма». И далей былiна пра панка, прытча пра
гота i легенда пра ралевiка. Здагадайцеся, хто будзе
адмоўным героем?
Дык вось, пра сапраўднага гота…
З горада нашага яна потым паехала…
А я не пра тое. А пра тое «кто виноват и что делать».
I пра тое, хто мае рацыю. I пра кроў катоў i пiва на

могiлках. I пра гонар, што павiнен быць не толькi за
адзенне, але і за веды i за паводзiны.
Памятаючы, што тая ж готыка, перш за ўсё музычная субкультура, дык лепей пачытайце што гэта за
музыка, хто такiя Bauhaus i што нам у тым, што Бэла
Лугузі памёр. I ў кантакце не пiшыце, што любiце
«фелософию». Сорамна неяк.

по ту сторону границы
С чашкой ароматного кофе и коробкой конфет
в руках, с улыбкой на лице он заходит в помещение. Извиняясь за опоздание, спокойный
и уверенный в себе настолько, чтобы не зародить неуверенность и нелюбовь к себе в
других, он приступает к работе.

На нем дорогой костюм или более демократичные свитер и джинсы. В последних он позволяет
себе сесть на стол, потому что в этом нет ничего
зазорного и недостойного того места, где он
находится.
У него не бывает плохого настроения. Он не
имеет привычки выливать на окружающих стопицот своих проблем. Ему нравится то, что он
делает. Его уважают. В конце концов, его труд
оценен по достоинству.
Быть может, он декан, или профессор, или
просто преподаватель. Возможно, он редактор
известного журнала, возможно, юрист, востребованный в США, или пенсионер, который,
оставив науку, работает лыжным инструктором
и преподает в свое удовольствие.
С ним комфортно. На его занятиях вы не
столкнетесь с цинизмом и сарказмом. Напротив, он дружелюбен, он поощряет активность и
не скупится на похвалу. С ним нет необходимости бороться за оценку. При спорной оценке он
ставит высшую. А если случится так, что вы как
сумасшедший вбежите в аудиторию, опоздав на
пять минут, он, странное дело, не будет припоминать вам об этом злодеянии при каждой встрече.

В его присутствии вы не услышите феноменальной
фразы: «где вы находитесь?». Стандартной реакции на

Вось, а зараз дзядулька, маё апавяданне. «Жыў-быў
на свеце чалавек. I перавярнуўся ён у гопнiка. Бо кроў
на спiрт змяняў i родную мову пазабыў. Стаў на чудной
гаворцы размаўляць – усё раскажа дзесяццю словамi,
ды яшчэ якiмi!!!. Ды пасiнеў. Сiняком празвалi.
Чарадзейства, дзеду, чарадзейства, не iнакш…»

Lindira
излишне вытянутые ноги или, о, какой стыд, печеньку
на столе. Можете выставлять сколько душеньке вашей
угодно сумок на парту, даже если они будут закрывать ваше прелестное личико.
Никто не заподозрит вас в невежестве. Вам
удобно получать знания стоя, сидя, полулежа,
на корточках?..
Такие вот реалии.
Вопрос, на который я хочу получить ответ, –
чем мы хуже? Почему у нас студент – этакий
представитель касты неприкасаемых? Почему
университеты существуют для системы, для преподавателей, декана, технички, да кого угодно...
Если бы они существовали для тех, кто там
учится...
Что было бы, если бы у преподавателей был
рейтинг, а не только у студентов? Что было бы
если бы у студентов исчезла необходимость
угодничать перед преподавателями, если бы
они могли свободно выражать свое мнение без
страха завалить экзамен потому, что тот проводится в форме, исключающей чью-либо недолюбовную субъективность?
Не опустели ли бы некоторые аудитории,
если бы у студентов была возможность выбора
предметов?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что
в нескольких километрах от Бреста уже другой
мир?
P.S. В белорусском ВУЗе есть такое правило
для всех молодых людей: не нравится - армия
ждёт...в наших реалиях еще и палатка с глазированными сырками.

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

КУЛЬТУРА

Паэты

Але беларуская паэзія не абмяжоўваецца апошнім
падручнікам “Роднага слова”.
Сёння новыя Купалы і Коласы выдаюць свае
зборнікі, запрашаюць на літаратурныя сустрэчы і
пішуць, пішуць, не дзеля прыбытку, а для ўласнага
задавальнення і задавальнення новага, не вельмі масавага, але ўсё яшчэ жывога пакалення беларусаў, якія
не развучыліся чытаць, разважаць, адчуваць, кахаць.
Ды і вершы гэтыя ўжо іншыя, таму раскрываюць не
толькі тэмы кахання, прыгажосці прыроды і дабрыні
народа. Хаця і гэта таксама сустракаецца.
Сёння “Дзедзіч” знаёміць чытачоў з новымі і крыху
дзіўнымі зоркамі сучаснай паэзіі.

Марыя
Мартысевіч

Нарадзілася 28
сакавіка 1982г. Паэтка, пісьменніца,
журналістка і перакладчыца.
Вядзе блог: http://
users.livejournal.
com/maryjka_/.
У 2008г. выйшла
яе эсэ ў прозе і вершах «Цмокі лятуць
на нераст». Яна таксама перакладала з чэскай мовы раманы Антаніна
Баяя «Зваўчэнне: Раманэта пра ваўкоў, людзей і знакі»
і Яраслава Рудзіша «Неба пад Берлінам».
З кнігі “Цмокі лятуць на нераст: эсэ ў вершах і прозе”
Гэта зорачка
Як раіць Cosmo ды іншы глянцавы друк,
мусяць касіркі, арфісткі і нават мальцы
на працах, дзе зарабляюць рухамі рук,
рабіць манікюр, бо найперш дэманструе пальцы:
-

хірург, калі хворае сэрца бярэ на далонь;
сантэхнік, калі сантэхніцы мацае трубы;
бармэнша, калі налівае нам “Абалонь”…

Табе ў рот глядзяць.
Не кусай на марозе губы.
ПРАКТЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК ПА ТАНЦАХ НА СТАЛЕ
Аксане Васькіў
Галоўнае – хадзіць па танцполе, нібы носіш чырвоны
сьцяг, –
і тады эгаістычныя геі падпусьцяць да шоста.
Калі шост надакучыў, стол – заканамерны працяг.
Танчыць на стале вельмі проста.
Правер стол:
пераканайся,
што ён дастаткова хісткі для тваіх мэтаў.
(Бясьпечней, канешне, каб стол быў трывалым, але
ты можаш танчыць толькі на хісткім стале,
бо хісткае – твая карма
твой стрэмны кон
няясная ніва,
хімэрны Салярыс,
маргінальная ultima Thule).
Заплюшчы вочы,
раньняя восень,
ты на Браславах,
час зьбіраць журавіны,
пад нагамі дзёран,
пад дзёранам тонны вязі,
вікінгі ў драках
ляжаць у ёй штабялямі.
Хрыпы кнігаўкі.
Званы Іказьні.
Посьвіст катара рыбнагляду.

Калі мы пачынаем размову пра беларускую паэзію і спрабуем узгадаць нейкіх
аўтараў, то ад большасці беларусаў пачуем прозвішчы Янкі Купалы, Якуба Коласа і ў
лепшым выпадку яшчэ Максіма Танка і Пятруся Броўкі. На жаль, на гэтым пазнанні
сучасных беларусаў, якія даўно сядзелі за школьнымі партамі, заканчваюцца.
Ты дома.
Ты вольны.
Ты мусіш.
Расплюшчы вочы.
Расслаб калені.
Раскінь рукі.
Рассунь падэшвамі пілсы ды вайсы.
Адрывайся.
Танчы раз-два –
пад табой дрыгва.
Танчы нон-стоп –
гэта топь.
Калі душа прагне –
тусі на багне.
Не шкадуй мэблі
на хліпкай грэблі.
Скачы – опа-опа –
на лёгкіх Эўропы.
То брэйк, то марш –
shake the marsh.
Гуляй, галота, –
трасі балота.
Усе вочы клубу скіраваныя на цябе,
на гэтым этапе галоўнае – ня здацца ахове...
А, зусім забылася: ты танчыш ня ў межах РБ –
усё адбываецца ў кансэрватыўным Львове.
Фацат у вышыванцы мкне на цябе са сьпіны,
іншы – з трызубам – падступна заходзіць справа
(Пароль: “Слава Україні!”
Водгук: “Героям слава!”).
Цябе выстаўляюць з клубу, але – гэта ж Львоў! –
нат не штрафуюць і не здаюць у кутузку.
Пад ліхтаром пара ўкураных галіцкіх львоў
вучыць нейкага каталёнца мацюкацца па-руску.
Каталёнцы даяжджаюць да Львова –
гэта клёва,
але
ім не зразумець беларускага танцу на хісткім стале.

Вера Бурлак, Віктар Жыбуль

Вера Бурлак
нарадзілася 2 кра
савіка 1977г. у Кіе
ве. Паэтка, літара
туразнаўца. Вядзе
блог: http://zhadanka.
livejournal.com.
Скончыла музыч
ную школу па класе фартэпіяна,
філ алагічны факультэт БДУ, аспі
рантуру. Кандыдат
філалагічных навук.
Выкладае ў БДУ. З 1997 з'яўляецца галоўным рэдактарам самвыдавецкага часопісу “Вясковыя могілкі”.

Вершы піша з дашкольных гадоў, актыўна друкавацца пачала ў 2001. Аўтарка некалькіх самвыдатаўскіх
зборнікаў, кнігі вершаў “За здаровы лад жыцця”.
Займаецца літаратуразнаўствам, даследуе паэзію
для дзяцей, выдала манаграфію “Детская поэзия
Серебряного века: Модернизм”.
Зрабіла шэраг перакладаў паэзіі і прозы з ангельскай, расейскай, украінскай моў (апошнім часам
працуе над перакладамі Льюіса Кэрала).
Творы В. Бурлак перакладаліся на ангельскую, нямецкую, польскую, расейскую, украінскую, чэшскую
і мову эсперанта.
Выступае як аўтарка і выканаўца ўласных песняў,
як вакалістка і інструменталістка (гітара, клавішы)
арт-панк-гурта “Засралі казарму”. Супрацоўнічае
з ансамблем непапулярнай музыкі “Рацыянальная
дыета”. Выканаўца галоўнай ролі ў п'есе “Янко крУль
албАнскай” Іллі Зданевіча, пастаўленай гэтым калектывам.
Віктар
Жыбуль
Нарадзіўся 3 каст
рычніка 1978г. Паэт
і літаратуразнавец.
Кандыдат філа
лагічных навук.
Працаваў у часо
пісе творчай моладзі
«Першацвет», цяпер
- у часопісах «Роднае слова» і «Arche».
Удзельнік творчага руху Бум-Бам-Літ, многіх
літаратурна-музычных праектаў, мастацкіх акцыяў,
перфомансаў.
Вершы Віктара Жыбуля перакладаліся на ангельскую, балгарскую, латышскую, літоўскую, нямецкую,
польскую, расейскую, украінскую і чэскую мовы.
З кнігі “Забі ў сабе Сакрата!”
Выйшаў чалавек глухі
На трамвайныя шляхі.
- Дзінь-дзінь-дзінь! – сказаў трамвай
І адвёз глухога ў рай.
Вожыкі
Супынілі вожыкі
рух сваёй хады.
Захацелі вожыкі
вогненнай вады.
Вогненныя вожыкі
выпілі ваду.
І цяпер у вожыкаў
вогненны бадун.
Чаму я вегетарыянец

***

***

ЯСАМ
МЯСА

***

Любі
Любіш катацца? – любі вазіць саначкі.
Любіш кахацца? – любі крывавыя плямачкі.
Любіш быць першым? – усіх астатніх забі.
Любіш чытаць вершы? – любі, любі…

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

***

Яна чытала Гумілёва.
Ён слухаў і казаў: “А клёва!”

***

***

Першакурсьніца
ня можа быць цнатліваю –
яна павінна мець таго, хто будзе яе мець.

Мне кахаць бы вас, дзяўчаты,
па гары вясёла бегчы!
Мой паход да вас пачаты –
я кручуся, нібы ў сьмерчы!

Першакурсьніца
не нясе бязглузьдзіцы,
яна ў любыя цяжкасьці пусьціцца
дзеля таго, каб яшчэ доўга не сталець.

З вэнэрычнаю хваробай
несьціся, дзе носяць чэрці,
каб размотвала вантробы!..
І спыніцца. І памерці.

Першакурсьніца
не захлынецца сьлінаю,
яна шчэ доўга зможа трываць,
і з-за такіх, як ты, будзе стагнаць.
Пераадольваючы любыя пакуты,
яна перачытае зададзеныя ёй талмуды.

Віктар
Казюлін

А навокал – мітусьня ды сьмецьце,
і хлусьня,
і сьмярдзючы загаджаны горад.
ёй бы зьведаць,
як жыць у жорсткім гэтым сьвеце,
каб ізноў стаць рознакаляровай.

Нарадзіўся ў
1975г. у Менску.
Скончыў філфак
БДУ. Уваходзіў у
літаратурную суполку «Восьмая вышыня» (1993-1998).
Працуе ў газеце «Прессбол».
Цікавіцца гандболам
і футболам.

Кожны стрэчны ёй гатовы прапанаваць
толькі ложак, ды прыгоды ў ім.
А калі час прыходзіць каханьне падараваць –
маўляў, “часу няма ўжо зусім”…

***

Мой звычайны стан – дэпрэсія.
Прывыкаю ўжо ісці
З пахаванаю працэсіяй
Шэрых думак аб жыцці.
Улюбёнец меланхоліі,
Ў запляснелым год рыззі,
І на твары непаголеным –
Ні ўсмешкі, ні слязы.
Можа, гэта ўсё часовае,
Мо хандра, юнацкі стрэс…
А жыццё ўсё падштурхоўвае
Пад знішчальны лёсу прэс…

Ліза Белкіна
***

Аднойчы я прыйшоў ў Твой лёс
і растаптаў тваё жыццё.
Ты выкарыстала ўсю сваю моц
каб не сысьці ў пакуты й небыцьцё.
Ніяк, ніколі мне не забыцца
на парваныя ўшчэнт спадніцы,
і Твае словы, шэптам, са сьлязьмі
пра тое, што “пракляцьце мужыкам усім!”
Аднойчы, я яшчэ прыйду ў Твой лёс,
і зноўку кожны дзень табе будзе агідна.
На жаль, я вельмі позна зразумеў,
што большасьць мужыкоў – такое быдла!
КЛЯНУСЯ:
У НАСТУПНЫ РАЗ
АБАВЯЗКОВА
ПАДАРУЮ ТАБЕ
ШЧАСЬЦЕ!

І яна, у які раз стомленая ад жыцьця,
зноў спазьняецца на свае пары.
А ўвечары, зьняўшы акуляры,
пачынае чарговыя тэлефонныя мэмуары.

Хрыстос - чырвоны нос
На Каляды ізноўку няма сьнегападу.
Толькі холад сабачы. Дай, Божа, параду:
як ня зьмерзнуць у гэткі мароз,
набухаўшыся у каматоз?

Чырванеюць насы на галоўнай хваінцы –
у сьвяточным настроі свае і чужынцы.
З цэркваў чутны круты хваласьпеў,
што ляціць па-над гмахамі дрэў.
Калі б Езус радзіўся не ўзімку, а ўлетку,
я б Раство сустракаў на зялёных палетках
ў таварыстве паўголых дзяўчат.
Ты, Гасподзь, быў бы дзеўкам тым рад.
Ці яшчэ: адзначаць яго ў кожным сезоне –
у футры, плаўках, вятроўцы і пад парасонам.
Мо, таму і бязбожны народ,
што замала для веры нагод.
Але гэта ўсё мроі – зіма на падворку.
Мы бухаем, глядзім на далёкую зорку,
славім Бацьку і Маці Тваю.
Мой Хрыстос, happy birthday to you!
Лакальныя ўнутраныя канфлікты
Ворагу, калі што, можна даць па геніталіях,
шыі і рэбрах, або – калі баісься – ўцячы.
З унураным ворагам усё нашмат складаней –
зь ім ты наогул мала што здольны магчы.

Першакурсьніца ня будзе стаяць на каленях,
бо годнасьць вечна цячэ па яе венах!
І будзе цячы, і ніколі яе не пакіне,
раствараючыся ў канабіноле й амфэтаміне.

Ніяк не забуду адну гісторыю быў у мяне сусед Сашко.
Нямала моладзі з рабочых тэрыторыяў
ходзіла з падстрыжанай як у яго башкой.

Сяргей
Прылуцкі

Сусед Сашко і башка ня тое што не сябравалі,
але вялі зацяжны напружаны дыялог,
атрыманы ў спадчыну ад мамы Валі,
экцэнтрычнага тавараведа крамы “Райзеленторг”.

Псеўданім:
Сірошка Пістончык.
Нарадзіўся ў 1980 у
Берасці.
Паэт, празаік,
перакладчык з ангельскай, польскай,
украінскай моваў,
апошнія два гады
жыве ў Кіеве.
Сябра «Дзедзіча».
Вядзе блог: http://
pistonczyk.livejournal.com.
Аўтар кнігі вершаў “Дзевяностыя forever” (2008),
«Йопыты двух маладых нелюдзяў» (2009) (пад
псеўданімам Сірошка Пістончык, у суаўтарстве з
Уласікам Смаркачом).
Удзельнік шматлікіх паэтычных фестываляў і
слэм-турніраў.
Трохразовы фіналіст конкурсу маладых літаратараў,
ладжанага Беларускім ПЭН-Цэнтрам, удзельнік шэрагу літаратурных фестываляў у Беларусі і ў замежжы
(Украіна, Літва, Польшча).
Беларускім аматарам паэзіі вядомы таксама ў іншай
іпастасі — Сярожы Пістончыка, «рэальнага пацана з
кілбаснага цэху».
Вершы Сяргея Прылуцкага выходзілі ў перыядычным друку, перакладзены на некалькі еўрапейскіх
моваў.

Ён быў шызафрэнікам, ціхім і вельмі культурным:
штовечар хадзіў на шпацыр у парк.
Меў адзінага суразмоўцу – уяўнага сябра Юру.
І, на любое надвор’е, - адзін пінджак.
Усе пацаны раёну трымалі маўклівую згоду
не насьміхацца, бо што зь яго возьмеш: дурак –
абаранялі нябогу ад пратэстанцкіх задротаў
й такіх жа прыблудных гопнікаў і сабак.
Гадоў у 17 Сашка крыху папусьціла –
мы нават бралі яго пагуляць у футбол.
Ён забіў на вячэрнія шпацыры ў парку і сьціпла
пачаў заглядацца на супрацьлеглы пол.
Усё выглядала настолькі балюча й наіўна,
што нават нашыя бабнікі вочы апускалі долу,
бо нешта падобнае бачылі толькі ў кінах
на сеансах з чарговай Нінай або Віёлай.
А потым яго знайшлі ў пятлі ў калідоры:
у пінджаку і сьмешным швэдры ў сьнегавікі.
У кішэні ляжала паперка: “Ва ўсім вінаваты Юра.
Сустрэнеце раптам – не падавайце рукі.”

Падрыхтавала Альбіна Трус
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Ці ёсць жыццё пасля
размяркухі?
Нядаўна я апынулася па іншы бок бар’ера, які аддзяляе тых хто вучыць, і тых, каго вучаць. Таму распавяду будучым маладым спецыялістам, як тут жывецца.
Не сакрэт, што выпускнікам большасці спецыяль
насцяў “педагагічнага” універсітэта лёс рыхтуе працу з
дзецьмі. Гэта страшна, я ведаю. Але не трэба тэрмінова
жаніцца, падрабляць даведкі аб прафнепрыдатнасці,
кідацца ў вакно і ісці на іншыя крайнія захады, каб
пазбегнуць размеркавання.
Два гады ў няволі сапраўды можна перажыць. Нават калі ты не выносіш дзіцячыя крыкі і пастаянныя
капрызы і зусім не ведаеш, пра што размаўляць з
гэтымі іншапланецянамі, — павер, падчас сваёй
працы ты знойдзеш шмат станоўчых момантаў. Вось
некаторыя з іх…

Гульні

Я ужо нават забылася, калі апошні раз пасапраўднаму гуляла. “Кракадзіл” на п’янцы ў інтэрнаце
ці “даганялкі” падчас флірту са сваім хлопцам – не
лічацца.
З дзецьмі можна гуляць у хованкі, у класікі, ці
“сядзячыя” гульні падчас урока (асацыяцыі, лагічныя
ланцужкі, адгадайкі і інш.).
Паверце, гэта вельмі весела: дзеці гуляюць насамрэч, забываюць пра ўсё і поўнасцю пераносяцца ў свет
гульні. Нават старшакласнікі.
Вядома, табе столькі радасці не даставіць перамагчы Васю Пупкіна, як Машцы Сідаравай, але
пазітыўнымі эмоцыямі ты зарадзішся. Галоўнае –
гуляй па-сапраўднаму і не строй з сабе “сур’ёзнага
занятага чалавека”.
(Тых, хто жыве з маленькім брацікам ці сястрычкай, ад
гульняў ужо вароціць – ім можна забыць пра гэты пункт.)

Даведацца
пра апошнія
тэндэнцыі

Ты в е д а е ш , х т о
такія Джэйкаб і Бэла?
А Нарута і Сакура? Ну
вось: ты зусім адстаў
ад сучаснасці. Увесь
мозг маладога пакалення захапілі вампіры
і анімэ.
Аказваецца, што
калі раней дзяўчынкі
марылі пра Прынца і
чырвоныя ветразі, то
зараз яны мараць, каб
іх пакусаў вампір.
Малыя, якія спяць
на уроку ангельскай мовы, вам без
праблемаў назавуць
дзесяткі японскіх
словаў. А тыя, што з
гісторыі Беларусі ведаюць толькі казку пра
князёўну Рагнеду, вам раскажуць столькі цікавага пра
японскую культуру!
А калі ты знойдзеш хоць адзін сшытак, дзе няма намаляваных лупатых чалавечак з каляровымі валасамі
– то ты шчасліўчык.

Проста дзіўна: раней я пра ўсе гэтыя рэчы нават не
падазравала, хоць лічыла сябе са школьнікамі амаль
адным пакаленнем!
(Зноў жа, пункт не працуе для тых, у каго дома
жывуць дзеці)

Рэалізацыя ўласных
магчымасцяў

Канешне, калі ты добра навучыш дзяцей адымаць і памнажаць, шчасця табе не прыбавіцца. Але
ў цябе ёсць унікальная магчымасць паўплываць на
станаўленне новай асобы.
Галоўнае тут – знайсці падыход і НЕ НАШКОДЗІЦЬ!
Ты можаш дазваляць дзецям рабіць самастойны выбар, у той час, калі ўся школа патрабуе ад іх строга
выконваць загады.
Ты можаш паказаць ім некалькі падыходаў да
праблемы, калі школа вучыць, што ёсць толькі адзін
правільны адказ.
Ты можаш адносіцца да іх, як да роўных, калі школа
вучыць іх падпарадкоўвацца і прыніжацца. (Забыць,
калі ты працуеш у класе малалетніх бандытаў.)

Вера ў будучыню

Ты упэўнены, што хутка нашу планету будуць насяляць слабыя і злыя істоты, якія будуць думаць толькі
пра забаўкі, размаўляюць аднымі матамі і насіць
трусы на галаве?
Запэўніваю цябе, не усё так безнадзейна.
Сярод пакалення будучыні шмат таленавітых,
разумных і прыгожых маленькіх людзей. Многія з іх
умеюць самастойна думаць, бачыць несправядлівасць
свету і яго хараство, маюць высокія памкненні.
Няхай яны яшчэ неадказныя, легкадумныя, часам
жорсткія, бо ў іх яшчэ мала вопыту для фармавання
уласных маральных прынцыпаў. Некаторыя з узростам
стануць яшчэ горшымі, але многія будуць нашмат
лепшымі за нас.

Любімая гераіня дзетак Крысцен Сцьюарт

Альбіна Трус

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

ГІСТОРЫЯ

Вялікія бітвы

беларускага сярэднявечча

Нядаўна мы адзначылі 600-годдзе Грунвальдскай бітвы – адной з буйнейшых у сярэднявечнай Еўропе, у выніку якой спынілася экспансія Тэўтонскага ордэну на нашыя землі.
А якімі яшчэ бітвамі праславіліся беларусы? С кім
мы ваявалі ў сярэднявеччы? Якія слаўныя перамогі
ўмацоўвалі дзяржаўнасць нашай сярэднявечнай
краіны – Вялікага княства Літоўскага?

стаў на пэўны час саюзнікам ВКЛ. I хоць і пазней
наша краіна часам цярпела ад татарскіх нападаў, але
здаралася гэта ўжо нашмат радзей.

Бітва на Сініх Водах

Схема бітвы пад Кірхгольмам
Давялося продкам сучасных беларусаў ваяваць і
са шведамі. Тут адразу ўзгадваецца бітва 27 верасня
1605г., калі вялікі гетман Ян Карл Хадкевіч на чале менш
чым 4-тысячнага войска разграміў пад Кірхгольмам
(паблізу Рыгі) 14-тысячнае шведскае войска.
Але ўражваюць у гэтай бітве не толькі суадносіны
бакоў, але і суадносіны страт: шведы згубілі 9 тысяч
чалавек забітымі, а ў войску Хадкевіча загінула 100
чалавек і 200 было паранена.
Сам шведскі кароль Карл IX з рэшткамі войска
ледзьве здолеў уцячы на караблі. Войска Яна Карла
Хадкевіча ўзяло 60 сцягоў і 11 гармат.

Бітва пад Хоцінам
Мэмырыяльны крыж і камень на месцы
бітвы пад Клецкам 5 жніўня 1506 г
Схема бітвы на сініх водах
Старэйшае пакаленне сённяшніх беларусаў шмат
ведае з савецкай школы пра цяжкае для нас татарскае іга. Насамрэч, на тэрыторыі сённяшняй Беларусі
ніякага іга не было…
Наадварот, калі Вялікае княства Літоўскае
ўзмацнілася, яно распачало экспансію на суседнія
абшары. Увагу князёў найперш прыцягнулі ўрадлівыя
землі Украіны, што плаціла цяжкую даніну татарамангольскай Залатой Ардзе.
Увосень 1362 года вялікі князь Альгерд, сабраўшы
20-тысячнае войска, выйшаў да ракі Сінія Воды. Тут і
было разгромлена татарскае войска.
Стэпавікі ўцякалі, засцілаючы трупамі палі і рэкі.
Ляглі ўсе ардынскія «царкі», шмат знаці. У рукі
пераможцаў трапіла і вялікая здабыча - статкі жывёлы,
вярблюды, абозы з дабром.
У выніку гэтай перамогі ды іншых поспехаў Альгерда паўднёвыя межы нашай дзяржавы перасунуліся з
Кіеўшчыны - Прыкарпацця да дняпроўскіх парогаў.
У абсягі Вялікага Княства былі ўлучаныя большасць земляў, заселеных украінскім земляробчым
насельніцтвам, шматлікія вёскі і гарады. Беларуская
конніца выйшла нават на берагі Чорнага мора ў вусцях
Дняпра і Буга.
Разгром татараў на Сініх Водах паклаў канец больш
як стогадоваму панаванню іх ва Украіне, распачаў
вызваленне Усходняй Еўропы з-пад ардынскага
прыгнёту.

Аршанская бітва

На працягу сярэднявечча вельмі шмат нашыя
продкі ваявалі і з Масковіяй.
Падчас адной з такіх войнаў 8 верасня 1514 года
35-тысячная армія Вялікага княства Літоўскага на
чале з гетманам Канстанцінам Астрожскім атрымала
бліскучую перамогу над значна большым (80 тыс.
ваяроў) войскам маскоўскіх захопнікаў пад Оршай.
Маскавіты страцілі на полі бою каля 30 тысяч чалавек забітымі, а войска ВКЛ – 1-2 тысячы. У палон
трапілі каля 5 тысяч маскоўскіх жаўнераў, галоўныя
ваяводы Чаляднін і Голіца, 8 вярхоўных ваяводаў, 37
меншых военачальнікаў. Быў узяты вялікі абоз, усе
маскоўскія сцягі і агнястрэльная зброя.
Бітва была самай значнай перамогай войска ВКЛ
над маскоўскім, яна атрымала шырокі розгалас у тагачаснай Еўропе, знайшла трывалы адбітак у беларускай культуры (напр., «Пахвала князю Астрожскаму»
у Валынскім летапісе, народная песня «У нядзельку,
параненька» і інш.).
У 1980-я гады частка беларускага грамадства
пачала святкаваць 8 верасня як «Дзень беларускай
вайсковай славы».

Бітва пад Кірхгольмам

Бітва пад Клецкам

Пазней варагаваць ВКЛ давялося з крымскімі
татарамі, якія часта рабілі набегі на нашыя землі. У
1506 годзе 12-тысячнае татарскае войска ўварвалася
на тэрыторыю ВКЛ, дайшло да Слуцка і Клецка.
Даць адпор татарам было даручана маршалку
дворнаму Міхалу Глінскаму, які на чале 6-7-тысячнага
войска 5 жніўня 1506 года ўступіў з імі ў бой.
Харугвы Глінскага выканалі сваю задачу паспяхова,
разбіўшы татар, пайшлі ў пагоню, бралі палонных каля
Слуцка, Петрыкава, на ўкраінскіх шляхах.
Было вызвалена каля 40 тысяч нявольнікаў, якіх
татары збіраліся весці ў Крым, узята 30 тысяч коней.
Хан Менглі-Гірэй пад уражаннем ад вынікаў бітвы

Заключны момант бітвы пад Кірхгольмам.
Паводле малюнка К.Шлецці

Беларускія пяхотнікі войска Яна Караля Хадкевіча
Вайсковы талент Яна Карла Хадкевіча настолькі
ўражваў, што пра яго ведала ўся тагачасная Еўропа. 2
верасня 1621 года гетман Хадкевіч уступіў у апошнюю
ў сваім жыцці бітву. Гэта была вельмі цяжкая бітва з
туркамі пад Хоцінам (сёння Украіна).
Бітва доўжылася з 2 верасня да 9 кастрычніка.
Войска Хадкевіча разам з саюзнымі казакамі складала каля 58 тысяч чалавек, а туркі выставілі амаль
200-тысячную армію, якой камандаваў султан Асман ІІ.
Падчас бітвы памёр ад чумы гетман Хадкевіч, але
туркі так і не змаглі здабыць перамогу. 9 кастрычніка
бітва скончылася падпісаннем замірэння.
Поспех пад Хоцінам засведчыў, што магутнасць Асманскай імперыі ўжо пачала хіліцца да заняпаду. Пасля
Хоціна туркі яшчэ імкнуліся працягваць экспансію.
Пад канец стагоддзя яны нават спрабавалі захапіць
Вену. Але кожны раз цярпелі паразу. I нарэшце пачалі
траціць свае заваёвы ў Еўропе, адступаць да азіяцкіх
берагоў Міжземнага мора.

Павел ДАЙЛІД, Івацэвічы
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Мой родны кут... (Я.Колас)

ЭКАЛОГІЯ

Каждый человек
нам дорог

Часто мы с вами слышим фразу «социальная защита». С каждым годом значение
этого выражения становится всё более значимым и весомым. Сегодня это пенсии и
пособия, средства реабилитации и многое другое.

- Сегодня мы изготавливаем ортопедическую
обувь для детей и взрослых, лечебно-бандажные и
корсетные изделия при заболеваниях позвоночника
и различных видов грыж. Выдаются экзопротезы молочной железы и лифы к ним. Также обеспечиваем
население различными средствами реабилитации,
как на льготных условиях, так и за наличный расчет:
тростями, ходунками, приспособлениями для обслуживания лежачих больных. Осуществляется прокат
средств реабилитации.
Совершенно бесплатно средствами реабилитации
обеспечиваются: Герои Беларуси, участники ВОВ, инвалиды войны, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет,
инвалиды 1, 2 группы, а также инвалиды 1, 2 группы
по зрению и т.д. С 2010 года инвалиды 3 группы и
дети до 18 лет обслуживаются частично бесплатно.
Ведется приём заявок по индивидуальным заказам.
По состоянию на 1 января 2011 года в специализированном ателье было выпущено 1411 пар ортопедической обуви, 673 пары ортопедических стелек, и 557
лечебно-бандажных изделий, выдано 180 протезов
грудных желез и других средств реабилитации.
А находится это ателье в самом центре города, на
бульваре Космонавтов, 6. Всю необходимую информацию можно получить по тел: 23-30-78.

Екатерина Шелест

Одной из составляющих в работе социальных
защитников является обеспечение нуждающихся
протезно-ортопедической продукцией и проведение
медико-социальной реабилитации инвалидов при помощи специальных изделий и технических средств.
Помогает в проведении этих мероприятий специализированное предприятие «Белорусский протезноортопедический восстановительный центр».
Известно, что уже в послевоенное время людям
оказывалась помощь в протезировании конечностей.
С годами уровень жизни повышался, одновременно
расширялась и сфера услуг центра. В 1995 году в
Брестской области был открыт Барановичский фи
лиал протезно-ортопедического центра. А в 1998г.
его региональные подразделения - Брестское
протезно-ортопедическое ателье и Пинская протезно-

ортопедическая мастерская.
Несмотря на то, что в
Брестском ортопедическом
ателье получают помощь
более трёх тысяч человек,
многие жители города до сих
пор не знают о существовании предприятия такого типа.
Помощь здесь получают и
жители Каменецкого, Жабинковского, Кобринского,
Малоритского, Пружанского
и частично Березовского и
Ивацевичского районов.
Заведующая ателье Тамара Мазурик рассказывает:

Занятак для дарослых
Паленне – самая дзіўная чалавечая звычка.
Звычайны тытунь не прыносцісь кайфу, шкодзіць
здароўю і каштуе грошай. Але дзеці і моладзь усё
роўна пачынаюць паліць. Чаму?

Я не буду разважаць пра тое, больш сённяшняя
моладзь паліць ці менш, модна зараз паленне ці не
модна. Усе роўна аматараў цыгарэт зараз многа і
сярод гламурных тусоўшчыкаў, і сярод “адкідаў грамадства”, сярод студэнтаў і працоўных на заводзе,
сярод хлапцоў і дзяўчын.
Памятаю, у школе ў нас паліла недзе палова вучняў.
Я не рабіла сярод іх сацыялагічнага даследавання, каб
высветліць, хто і чаму паліць, а хто і чаму – не. Але
розніцу паміж першымі і другімі заўважыць нескладана. Мне падаецца, што да групы спажыўцоў тытуню
далучаюцца “смелыя” – дзеці, якія не хочуць слухацца
старэйшых, кідаюць выклік грамадскім нормам і любяць увагу да сваёй персоны.
Гэта лёгка патлумачыць. У дзяцінстве чалавек
жыве па інструкцыям старэйшых, таму што свайго
досведу не мае. З узростам ён спрабуе рабіць нешта
самастойна і парушаць інструкцыі. У выніку ў падлеткавым асяроддзі дарослым лічыцца той, хто дзейнічае
наперакор патрабаванням старэйшых.

Я сама ў школе спрабавала паліць, і пачуццё, што я
раблю нешта недазволенае, вельмі мяне задавальняла. Але, калі гуляць у дрэнную дзяўчынку мне стала
нецікава, я гэты занятак кінула.
Варта было б чакаць таго ж і ад маіх сябровак. Але
чамусьці ва ўніверсітэце я заўважыла, што адсотак
дзяўчын з водарам тытуню толькі ўзрос. Мабыць,
ім не хапіла смеласці ў
дзяцінстве, і свой выклік
грамадству яны робяць
толькі зараз. А мабыць жаданне пахуліганіць толькі
ў мяне знікла з выхадам з
падлеткавага перыяду.
Цікавае назіранне робяць мае сябры, якія пэўны
час пражылі ў Еўропе
і ЗША. Там няма такога
негатыўнага стаўлення да
палення з боку грамадства,
як у нас. У належных месцах
паляць не чырванеючы і
жанчыны, і дзяўчыны. Але
сярод заходняй моладзі Фота: photoclub.by ц ы -

Продукция Брестского ортопедического ателье
гарэты не вельмі папулярныя, у той час як жанчыны ва
ўзросце паляць даволі шмат. Моладзь аддае перавагу
як раз таму, што забараняецца грамадскай думкай –
“траўцы” (альбо марыхуане).
Ну што ж, ”святое месца пустым не бывае”. Няўжо
ў такім выпадку няма сэнсу змагацца са шкоднай сацыяльнай з’явай, бо на яе месца ўсё роўна прыйдзе
іншая?...

Альбіна Трус

Людзьмі звацца! (Я.Купала)

ПРАВА

Конкурс “Страху няма!”

Рух “За Свабоду” абвяшчае конкурс у межах кампаніі “Страху няма!” Падзеі 19 снежня і хваля рэпрэсій, што прыйшла за імі, маюць на мэце павысіць узровень страху ў
грамадстве, зрабіць народ паслухмяным і ціхім.
Але гэтыя рэпрэсіі выклікаюць хутчэй актыўную
непрыязь і пагарду.
Людзі, якія выйшлі на плошчу 19 снежня, ведаюць,
што іх шмат, што разам яны моцныя. Людзі, якія
аб’ядналіся ў беспрэцэдэнтым парыве салідарнасці,
ведаюць, што нікога не пакінуць у нядолі, ніхто не застанецца адзін у цяжкай сітуацыі. У настроі грамадства
выразна адчуваецца мэседж “Страху няма!”.
У межах кампаніі “Страху няма!” Рух “За Свабоду”

абвяшчае конкурс на лепшую рэалізацыю гэтага слогана. Прыймаюцца любыя формы крэатыўных ідэй:
лозунгі, фота, відэа, малюнкі, коміксы, гісторыі з
рэальнага жыцця і мастацкія нарысы. Галоўная ўмова –
паказаць, што людзі не баяцца, што перамогшы страх,
чалавек рушыць да свабоды.
Стварайце жыццёвыя дэвізы і лозунгі, якія пацвярджаюць ідэю кампаніі. Здымайце фота і відэа з
адпаведным мэседжам. Малюйце тое, што ўздымае

настрой, натхняе і перамагае страх. Расказвайце нам
рэальныя гісторыі і пішыце мастацкія замалёўкі, якія
паказваюць, што толькі чалавек без страху – гэта
свабодны чалавек.
Конкурсныя прапановы дасылайце на электронны
адрас konkurs@pyx.by да 10 красавіка 2011 года. Яны
будуць разгледжаны конкурснай камісіяй, лепшыя з
іх будуць публікавацца на сайце Руху ”За Свабоду” і
партнёраў кампаніі.
Па выніках конкурсу журы вызначыць пераможцаў
у пяці намінацыях:
- Лепшы слоган (тэкст мусіць быць дасланы прычэпленым файлам у фармаце *.doc)
- Лепшае фота (памер прычэпленых файлаў у фармаце *.jpg мусіць не перавышаць 10 Мб)
- Лепшае відэа (памер прычэпленага файла
відэароліка мусіць не перавышаць 40 Мб)
- Лепшы малюнак/комікс (памер прычэпленых
файлаў у фармаце *.jpg альбо *.gif мусіць не перавышаць 10 Мб)
- Лепшая гісторыя (тэкст мусіць быць дасланы
прычэпленым файлам у фармаце *.doc)
Пераможцы атрымаюць карысныя і актуальныя ў
сёняшніх умовах падарункі.
Узнагароджанне адбудзецца 19 красавіка 2011 года.
Нагадаем, кампанію “Страху няма!” праводзіць
ініцыятыва “Беларускі выбар”, у якую ўваходзяць “Рух
“За Свабоду”, Саюз «За мадэрнізацыю», Партыя БНФ,
Партыя зялёных, Партыя Свабоды і Прагрэсу.

dzedzich.org

Прыемнае з карысным
Летнік у Вільні

Для каго: студэнты і маладыя навукоўцы
Дзе: Літва
Калі: 11 - 15 ліпеня
Фінансавыя ўмовы: стыпендыя
Дэдлайн: 15/05/2011
Для ўдзельнікаў з Беларусі існуе магчымасць
атрымаць стыпендыю, якая пакрывае выдаткі на
пераезд, удзел у летніку, харчаванне і пражыванне.
Для рэгістрацыі неабходны матывацыйны ліст, CV і
рэгістрацыйная форма.
Усе неабходныя дакументы можна знайсці тут:
http://tischool.lt/application-scholarships/.
Рашэнне камісіі стане вядомым 1 чэрвеня.

Калі: 20 чэрвеня –
8 ліпеня 2011
Фінансавыя
ўмовы: стыпендыя
300-500 еўра
Дэдлайн:
15/04/2011
Для ўдзельнікаў падрыхтавана цікавая культурная праграма, таксама ўсе
жадаючыя змогуць за дадатковую плату прайсці курсы
французскай мовы.
Працоўная мова летніку – ангельская.
Удзельнікі маюць магчымасць атрымаць стыпендыю ў памеры 300 ці 500 еўра.
Для даведак:catherine.chevrier@univ-tours.fr.
Падрабязная інфармацыя тут: www.univ-tours.
fr/19327033/0/fiche___pagelibre/.

Шосты летнік па
лінгвістыцы ў Галандыі

Міжнародны летні
універсітэт

Для каго: усе зацікаўленыя
Дзе: Нідэрланды
Калі: 18 ліпеня – 29 ліпеня 2011
Арганізатарамі вылучаны галоўныя накірункі:
нямецкі, інда-еўрапейскі, іранскі, семіцкі, расейскі
і індалогія.
Працоўная мова – ангельская. Але заняткі па
расейскай лінгвістыцы выкладаюцца выключна парасейску.
Больш інфармацыі можна знайсці тут: http://hum.
leiden.edu/summerschool/programmes/.

Летнік у Францыі
Для каго: студэнты
Дзе: Францыя

Для каго: актывісты, студэнты, даследчыкі,
палітыкі, эксперты
Дзе: Вугоршчына
Калі: 25 чэрвеня - 7 ліпеня 2011
Фінансавыя ўмовы: стыпендыя
Дэдлайн: 15/05/2011
Асноўныя тэмы заўсёды грунтуюцца на сучасных
еўрапейскіх і глабальных праблемах.
Міжнародны летні універсітэт з’яўляецца
мульцідысцыплінарным і прапаноўвае выдатныя
магчымасці для экспертаў, актывістаў, практыкаў
і палітыкў, даследчыкаў і студэнтаў сустрэцца і
абмеркаваць сучасныя змены ў свеце і наладзіць
міжнароднае супрацоўніцтва.
Падрабязней тут: www.ises.hu/en/programmes/
international-summer-university.

АБ’ЯВЫ
Валантарыят на
Чэмпіянаце Еўропы па
баскетболе

Для каго: усе
зацікаўленыя
Дзе: Літва
Дэдлайн: 25/03/2011
З кандыдатаў, якія
накіруюць цалкам
запоўненую форму,
будуць абраныя 2000
чалавек. Усе абраныя
к а н д ы д а т ы б уд у ц ь
праінфармаваныя персанальна да 13 красавіка
2011г. і запрошаныя
прыняць удзел у першым трэнінгавым курсе, які адбудзецца 29 красавіка ў Каўнасе.
Па выніках курсу будуць абраныя 1 600 валанцёры.
Кожны валанцёр мусіць падпісаць кантракт і сустрэцца
з каардынатарам, тым хто будзе адказны за працу
валанцёраў у канкрэтным горадзе.
Асноўныя крытэрыі для удзельнікаў:
- мець добрыя камунікацыйныя навыкі ангельскай
мовы (вельмі добра, калі кандыдат ведае іншыя замежныя мовы);
- мець магчымаць знаходзіцца ў горадзе дзе будзе адбывацца чэмпіянат напрацягу усяго тэрміну
спаборніцтваў;
- быць зацікаўленым у баскетболе, этузіястам, быць
заўседы гатовым дапамагчы;
- мець магчымасць прыняць удзел у двух трэнінга
вых курсах, якія адбудуцца 29 красавіка і у жніўні 2011.
Падрабязней тут: www.eurodesk.lt/eurobasket/1.

Паводле adukacyja.info
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Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)

АДПАЧЫНАК
ДАРЭЧЫ
Дзяўчынка вырашыла паступаць у ВНУ у Берасце.
Але перад тым, як паступаць, трэба ж вырашыць куды.
Яе мама паехала паглядзець, як студэнты жывуць у
iнтэрнатах, каб ведаць, дзе дачушцы добра будзе.
Заходзiць у iнтэрнат палiтэха. Сцены абшарпаны,
лямпачкi не гараць, дзверы выбiтыя, смурод страшэнны i г.д. Думае: «Не, мая дачка тут вучыцца не будзе».
Заходзiць у iнтэрнат БрДУ на Ленiна. Прыгажосць!
Сцены пафарбаваны, дзверы лакiраваныя, усюды
фурнiтура блiшчыць, таблiчкi вiсяць. Праходзiць па
паверсе, замiлоўваецца.
Тут адна з дзвярэй павольна адчыняецца, з яе вывальваецца хлопец п'яны ў дровы. Пакуль валiцца яго
ванiтуе на падлогу i сцены ў радыусе 3-х метраў, сам
ён валiцца ў лужыну ўласных ванiт. Мацi крычыць:
- Божа мой, не, тут мая дачка вучыцца не будзе!
Хлопец, устаючы i атрасаючыся:
- Пральна! Хай паступае да нас у палiтэх!
***
- Мой муж, напэўна, мусульманін. Я прыходжу дахаты ў шэсць раніцы, а ён мне - няверная, няверная...
***
- Стане сумна - тэлефануй! Буду рада бачыць твой
прапушчаны!
***
Калі людзей, якія замяняюць акцёраў для выканання трукаў завуць каскадзёрамі, значыць тых,
хто падмяняе акцёраў падчас пасцельных сцэн трэба
зваць кіскадзёрамі!
***
Аптэка. Малады чалавек:
- Дайце мне два тэсты на цяжарнасць.
Раптам ён адрываецца на чытанне новай СМС-кі.
- Б..., ну што за дзень?! Дайце мне тры тэсты на
цяжарнасць!!!
***
- У адпачынку быў?
- Так!
- Дзе?
- Дзе-дзе... У Хургадзе!
***
- Усім добрай раніцы! Аленачка - зрабіце мне, калі
ласка, кавы!
- Дзмітрый Аляксеевіч - каву робяць у Лацінскай
Амерыцы, а я яе проста гатую.
- Лена, мудрагеліць трэба было ў школе на іспытах,
тады б працавала, а не каву насіла.
***
Масленіца. Аб'ява:
«Трэнажорная зала запрашае ўсіх на бліны! У
наяўнасці бліны 5, 10 і 25 кг.»
***
Жанчына, якая просіць яе выслухаць, проста
спрабуе з нечай дапамогай зразумець, што ж яна
хоча сказаць.
***
Народная прыкмета. Калі вам сустрэўся мужчына з
вялікімі пакетамі ад Гуччы ці Луі Вітон - то ўвечары з
акна яго спальні можна будзе пачуць стогны.
***
- Доктар, ці існуюць якія-небудзь спосабы, каб
павялічыць чэлес?
- Наколькі я разумею, Інтэрнэту ў вас няма.

***
Яна падымае слухаўку:
- Каця, гэты ты?
- Так.
- Каця, некалькі дзён таму я паводзіў сябе з табой
як жывёла, бесцырымонна, па-хамску, здзейсніў у
дачыненні да цябе гнюсную распусту і гвалт. Насамрэч
я не такі. Малю, Каця, прабач мяне!
- Прабачаю. А хто гэта?!
***
Дзяўчына - сяброўцы пра свайго хлопца:
- Не ведаю, што горш - тое, што ён напісаў «Давай
разыдземся», ці тое, што праз дзве хвіліны даслаў:
«Выбач, гэта не табе»?
***
- Як дзяўчыне давесці сябра да істэрыкі?
- Напісаць SMS: «Як наконт сэксу без абавязанняў?!»,
а потым «Ой... не табе!»
***
Гутарка двух кампутарнікаў:
- Як твая новая дзяўчына?
- Так сабе, Home edition.
***
Жанчыны, купляючы шкарпэткі, пытаюцца, які
гэта трыкатаж, ці добра дыхае гэты матэрыял, якая
краіна-вытворца. Мужчына па звычцы моўчкі нюхае.
***
- З чым у цябе булачка?
- З маёй будучай лішняй вагой.
***
Новую дзяўчыну варта сем разоў прымерыць і, калі
не падыдзе, адзін раз адрэзаць.
***
Знаёмства ў кантакце:
- Hi! Where are you from?
- Hi! I from Belarus. And you?
- I from France.
- Piz...sh.
- Chestnoe slovo.
***
У жыцці маёй коткі наступіла першая вясна. Яна
ходзіць за мною па пятах, млява жмурыцца і жалосна
мяўкае. Яна пакуль дрэнна разумее, што з ёй адбываецца і чаго ёй трэба, але ўжо прывыкла, што дагэтуль
усе яе праблемы вырашаў я.
***
Пытанне на засыпку на юрфаку:
«Калі згвалтаванне лічыцца здзейсненым?»
Правільны адказ:
«Пасля падачы заявы ў міліцыю».
***
Сустракае котка гнома. Пытае:
- Ты хто?
- Я - гном. Наношу шкоду людзям, псую рэчы, гарлапаню па начах, спаць не даю. А ты?
Котка задумалася:
- Тады я таксама гном.
***
У пары згубіўся сабака. Муж - жонцы-бландынцы:
- Дай аб'яву ў газету.
Жонка дала. Праходзіць тыдзень, ніякіх
паведамленняў. Муж:
- Што ты напісала ў аб'яве?
- «Бобік, сюды!»
***
З дапамогай гопнікаў Apple адклікае да 200 тысяч
сваіх тэлефонаў у год.

ІНФАРМАЦЫЙНААНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік: ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 23.03.2011 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша,
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

***
Нядаўна вычытаў, што чалавек - гэта адзіная жывая
істота, якая можа правесці алоўкам прамую лінію. Дык
вось, аказваецца, я не чалавек.
***
- Першая ў Беларусі крама мужоў, мэнэджар
Міхась, я вас слухаю. ...
Прабачце, мужыкі эканом-класа скончыліся на
мінулым тыдні. ...
А бізнэс-класа месяц таму. Хаця... Вось ёсць з
рэштак... ммм... не, па ім было 5 зваротаў, але таксама
забраніраваны. ...
На складзе нікога няма. ...
Так, так, кладаўшчыка таксама. ...
Я???... як.. эээ... ммм. Ну што ж, у мяне заўтра
акно з 21 да 22-х, будзеце запісвацца на азнаямленчы сеанс? ...
Так, можна з дастаўкай дахаты. ...
Добра, але за горадам 2000 рублёў за кожны
кіламетр. Да сустрэчы.
...
Ну вось, Калян, а ты сайт знаёмстваў, сайт
знаёмстваў. Запісвай адрас...
***
У звычайных кватэрах - сусед з электрадрэллю, у
прыватных хатах - з газонакасілкай.
***
Вы адпраўляецеся ў спортзалу і рупліва скідаеце
там лішнія кілаграмы. Але вы нават не падазраяце пра
тое, што яны цярпліва чакаюць вас дома, схаваўшыся
ў лядоўні.
***
Тэлефонная гутарка:
- Добры дзень. Вы ўчора флэшку не гублялі?
- Так, губляў, што вы жадаеце ў якасці ўзнагароды?
- Ведаеце, мы выпадкова яе паглядзелі, можам
прапанаваць вам пасаду сістэмнага адміністратара.
***
Мужык, равучы, тэлефануе ў рытуальнае агенцтва:
- Прыязджайце, каб пахаваць маю жонку.
- Але мы ўжо пахавалі вашу жонку 5 гадоў таму!
- Так, але я зноў жаніўся.
- А, зразумеў. Віншую!
***
Сын падыходзіць да бацькі і просіць у яго грошай.
- А ты ведаеш, што ў твае гады Аўраам Лінкальн
сам зарабляў сабе на жыццё?
- Ведаю, тата. А яшчэ я ведаю, што ў твае гады
Аўраам Лінкальн быў прэзідэнтам ЗША.
***
- Памятаеце, раней мужчыны дзеля жанчын
здзяйснялі розныя дурасці - лазілі ў вокны, страляліся?
- Так, не тыя бабы сёння пайшлі.
***
Прэзерватыў у кішэні студэнта-выдатніка Сідарава
нядаўна адсвяткаваў сваё трохгоддзе.
***
Стаць наркаманкай, алкагалічкай і шалавай вельмі
проста. Дастаткова прайсці і не прывітацца з бабулямі
каля пад'езда.
***
Перад вяселлем думаеш, што лепшай за яе не
бывае, перад разводам, што горшай за яе не бывае. І
кожны раз памыляешся!
***
Да пятнаццаці гадоў я нават не задумвалася, што
чупа-чупсу таксама можа быць прыемна.

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
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• Наклад 299 асобнікаў

