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АСА АТАКУЕ РАПТОЎНА

Спытайце пра радзiннае

ЯК ДАЎНЕЙ
ДОЖДЖ
ВЫКЛIКАЛI?
«Я сама з Гомельшчыны, але ўжо доўгi час жыву пад Мiнскам. З дзяцiнства памятаю: як толькi доўгi час не было дажджу, нашы бабулi ўмелi рабiць некаторыя захады i выклiкаць
яго...» — пiша-апавядае наша чытачка Надзея Мiкалаеўна
са Смалявiч.
У адпаведнасцi з народнымi ўяўленнямi працяглая летняя засуха
магла быць вынiкам розных парушэнняў, якiя датычылiся нормаў
традыцыйнага звычаёвага права. Адным з такiх правiл з'яўлялася забарона «чапаць зямлю» (капаць ямы для слупоў агароджы,
убiваць у зямлю калы, распачынаць будаўнiцтва хаты, закладваць
камянi пад вуглы зруба i г. д.) да Радаўнiцы або да Дабравешчання
(калi Радаўнiца была позняя). Тыя ж самыя забароны датычылiся i
паводзiн людзей на Граным (восьмым пасля Вялiкадня) тыднi. Калi
доўга не было дажджу, то вясковыя мужчыны збiралiся гуртам i
разбуралi (проста валiлi на зямлю) той плот, якi быў узведзены ў
час дзеяння агульнавядомых забарон.
Значнае месца ў рытуале выклiкання дажджу займала аблiванне вадой. Магiчная функцыя абраду абапiралася на сiлу замоўнага слова i дзеянне, у аснове якога ляжаў прынцып падабенства.
Лiчылася: як ты аблiваешся вадой, так i зямля хутка «абальецца»
дажджом. Часцей за ўсё верылi, што дождж пойдзе хутка, калi пры
набытай дамоўленасцi аблiць цяжарную жанчыну або тую, што кармiла дзiця, жанчыну, якая доўга не працавала з-за хваробы, але
паправiлася i выйшла на работу, а таксама пастуха.
На Беларускiм i Украiнскiм Палессi з мэтай выклiкання дажджу
выконвалi i такiя спецыфiчныя дзеяннi, як пераворванне высахлага рэчышча ракi, дарогi, абворванне вёскi або толькi крыжа, якi
стаяў на скрыжаваннi дарог; акрамя таго, проста на дарозе маглi
выкапаць дзевяць ямак цi ўвогуле лапатай перакапаць дарогу
ўпоперак.
Мiфалагiчным ключом да разумення згаданых рытуальных дзеянняў з'яўляецца звычай «адчыняць» крынiцы на дне ракi, гэта значыць «адчыняць» зямлю, вызваляючы падземныя воды з мэтай
уздзеяння на ваду «нябесную».
Акрамя таго, iснаваў звычай адкопваць крынiцы на дне высахлай
ракi. Гэты звычай цалкам пераклiкаецца з iншым — капаць ямы на
дарозе. Утвараецца цiкавая сiмвалiчная паралель памiж шляхам,
пракладзеным чалавекам, i ракой — дарогай, створанай Богам.
На Палессi i ў суседнiх раёнах Беларусi i Расii для таго, каб выклiкаць дождж, жанчыны (толькi ўдовы) або толькi дзяўчыны аралi
або баранавалi высахлае рэчышча ракi. Такi абрад маглi выконваць
i на мелкаводдзi.
А. Максiмаў паведамляе, як у 1889 годзе ў мястэчку Русаковiчы
Iгуменскага павета выконваўся адзiн з такiх абрадаў: «Працяглая
засуха страшэнна непакоiла нашых земляробаў, i вось яны вырашылi наступным чынам прадухiлiць немiнучую бяду. Па парадзе старэйшыны было наладжана «ўзорванне» ракi, яго выкапалі наступным
чынам: некалькi жанчын запрэглiся ў саху i пад кiраўнiцтвам самай
дужай у вёсцы бабы валачылiся па рацэ, узорваючы яе дно».
Аксана КАТОВIЧ, Янка КРУК.
Дасылайце свае пытаннi пра каранi i прыстасаванасць да сучаснага жыцця каляндарных i сямейна-побытавых народных традыцый
ды абрадаў на паштовы або электронны адрас рэдакцыi з пазнакай
«Пра радзiннае».
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(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Як нi дзiўна, згодна са статыстыкай, колькасць смяротных вынiкаў ад укусаў джаланосных насякомых у тры разы большая за колькасць смерцяў ад ядавiтых змей, — расказвае
афiцыйны прадстаўнiк Мiнскага гарадскога ўпраўлення па надзвычайных сiтуацыях
Марына ЗЯМЧОНАК. — Адрознiць iх памiж сабой неспецыялiсту даволi складана, таму трэба
арыентавацца на памер: аса большая за пчалу
i мае крыху iншую расфарбоўку. Шэршань, у
сваю чаргу, падобны на асу, але большы за яе
прыкладна ўдвая. Адпаведна, i доза яду ў яго
будзе куды вышэйшая. Прычым у паводзiнах
пчол ёсць адзiн цiкавы момант — яны не любяць цёплае надвор'е з высокай вiльготнасцю.
Менавiта яно i назiралася ў нас не раз у чэрвенi, калi пасля дажджу слупок тэрмометра зноў
сягаў пад трыццацiградусную адзнаку. Пчолы
пачынаюць раiцца i асядаюць на вялiкiм па памерах прадмеце. У сельскай мясцовасцi гэта не
так вiдаць, бо там яны выбiраюць адно са шматлiкiх дрэў. Iншая рэч — у горадзе. Неаднойчы
нам тэлефанавалi людзi, якiя бачылi рой насякомых на дзiцячых пляцоўках, на прыпынках
грамадскага транспарту. Мы ў такiх выпадках
стараемся дзейнiчаць рацыянальным спосабам. У нас ёсць кантакты пчаляроў. Калi яны
згодны аператыўна пад'ехаць i забраць рой,
то мы гэтаму нiякiм чынам перашкаджаць не
будзем. Усё-такi, пчолы — насякомыя не толькi
пагрозлiвыя, але i вельмi карысныя, i навошта iх
знiшчаць, калi можна зрабiць iнакш? Галоўнае,
каб насякомыя не нашкодзiлi iншым людзям.
Як жа засцерагчыся ад атак? Стапрацэнтнай гарантыi, на жаль, не iснуе, але некаторыя
захады зрабiць можна i самому.
— Мы рэкамендуем не выкарыстоўваць духi, таму што насякомыя здалёк чуюць моцныя
пахi i таму праяўляюць да чалавека большую
ўвагу, — раiць Марына Зямчонак. — Яркасць
адзення таксама правакуе iх на цікавасць, таму
калi, напрыклад, вы iдзяце на прагулку ў лес,
то не надзявайце рэчы з крыклiвай афарбоўкай. Выбiрайце месцы для адпачынку як мага
далей ад смеццевых кантэйнераў. Гэта ўлюбёнае месца для вос, таму што яны любяць
шукаць лёгкую здабычу. Таксама не трэба есцi
на вулiцы садавiну цi пiць салодкiя напоi. Восы
настолькi любяць салодкае, што нават крадуць
мёд у пчол. Натуральна, што яны зацiкавяцца
яблыкам цi грушай у вашай руцэ...
Таксама непажадана хадзiць па зямлi басанож. Справа ў тым, што на «нулявым узроўнi»
восы i шэршнi любяць уладкоўваць свае гнёзды.
Калi вы незнарок наступiце на iх гняздо цi на iх
самiх — яны расцэняць гэта як напад i пачнуць
атакаваць. Гэта можа адбыцца i тады, калi вы
пачняце адмахвацца ад залiшне надакучлiвай
асы. У памяшканнях не будзе лiшнiм павесiць

маскiтныя сеткi. Калi насякомае трапляе ў замкнутае памяшканне — яно ўспрымае гэта як
пастку i становiцца больш агрэсiўным.
Але што ж зрабiць, калi атакi пчалы цi асы
пазбегнуць усё ж не ўдалося? Смяротныя выпадкi звязаны з трыма фактарамi. Гэта колькасць укусаў, якая ўплывае на дозу атру ты,
месца, куды прыйшлася атака, i адчувальнасць
арганiзма да яду.
— Вельмi небяспечныя месцы — твар i
шыя, — акцэнтуе ўвагу Марына Зямчонак. —
Незалежна ад таго, ёсць у вас алергiя цi не,
трэба тут жа выкарыстаць антыгiстамiнны сродак. Калi ў iншых месцах цела чырвань i ацёчнасць праходзяць праз два-пяць дзён, то тут
трэба амаль паў тара тыдня. Тым больш калi
ўкусы былi шматлiкiя. Доза яду, уведзенага
ў арганiзм, у гэтым выпадку вельмi высокая.
Павышаецца тэмпература цела, узнiкаюць задышка, ванiты, галаўны боль, можна страцiць
прытомнасць. Але самымi горшымi лiчацца
ўкусы ў паднябенне. Гэта здараецца, калi чалавек еў нейкi фрукт i не заўважыў асу, якая
на яго села. Ацёк можа прывесцi нават да
асфiксii.
Трэба ведаць, што падчас атакi аса джала
не пакiдае, у адрозненне ад пчалы. Таму трэба
асцярожна паглядзець, цi засталося штосьцi
ў ране, i толькi пасля гэтага вымаць джала.
Для гэтага лепш за ўсё падыдзе пiнцэт. Пры
любым пагаршэннi стану трэба тут жа тэлефанаваць у хуткую дапамогу, каб не паспеў
развiцца анафiлактычны шок, якi канчаецца
лятальным вынiкам.
Калi ж небяспечныя госцi пасялiлiся ў вас
дома, то пазбавiцца ад iх нескладана. Аперацыю трэба пачынаць у начны час, калi восы
спяць i не праяўляюць актыўнасцi. На ўсялякi
выпадак трэба апрануцца ў касцюм, якi не пакiдае адкрытых участкаў цела. Падстаўляеце
мяшок, вострым нажом зразаеце гняздо — i
далей можна яго або закапаць, або ўтапiць,
або спалiць (вядома ж, з захаваннем усiх процiпажарных нормаў!) Але калi вы не ўпэўнены
ў сваiх сiлах, то лепш звярнуцца па дапамогу
да спецыялiстаў.
Начальнiк каравула пажарнай аварыйнавыратавальнай часцi № 28 Ленiнскага раёна Мiнска Вiктар БУНIЧ мае ў сваiм актыве
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За гэты год у сталiцы ратавальнiкi
выязджалi на лiквiдацыю небяспечных
гнёздаў 38 разоў. Сярод iх — 24 асiныя,
12 пчалiных, яшчэ ў двух выпадках
давялося сутыкнуцца з шэршнямi.
— У якой жа экiпiроўцы выязджаюць ратавальнiкi?
— У нас ёсць спецыяльныя касцюмы, якiх
не могуць пракусiць джаланосныя насякомыя.
Таксама выкарыс тоўваем ахоўныя пальчаткi i вялiкiя капелюшы з сеткамi. Аналагiчнымi
карыстаюцца пчаляры. На выезд абавязкова
бяром з сабой спецыяльныя пыласосы. Яны
ўцягваюць у сябе рой насякомых i здрабняюць
iх. Пасля ў мяшок збiраецца тое, што ад iх засталося...
Вiктар Бунiч згадвае паказальны выпадак,
якi адбыўся летась. Ратавальнiкам паступiла
просьба лiквiдаваць на балконе гняздо вос.
Спярша ў разведку адправiўся iнспектар раённага аддзела па надзвычайных сiтуацыях, каб
ацанiць абстаноўку на месцы. Ён пацвердзiў
iнфармацыю пра тое, што насякомыя сапраўды
ёсць, а вось гнязда не вiдаць. Увечары прыехалi
ратавальнiкi i пачалi аперацыю па лiквiдацыi.
Яны прыўзнялi нацяжную столь i ўбачылi... велiзарнае гняздо шэршняў. Яно было прылеплена
да бетоннай плiты. Давялося апрацоўваць яго
ядахiмiкатамi некалькi разоў, перш чым зняць i
выграбцi шэршняў. Гэта заняло прыблiзна паўтары гадзiны.
Валяр'ян ШКЛЕННIК.

КАЛI Ў РУКАХ IГОЛКА — НА ДУШЫ СПАКОЙ

Ведай нашых!

У гэтых выпадках майстрыха шчыра выбачалася i адмаўляла. Казала, што ўсе вышыўкi — даслоўна — «нiбы дзеткi мае: як мне з iмi
расстацца?» Аднак калi нехта з патэнцыйных пакупнiкоў (незалежна ад таго знаёмы цi ўпершыню
ўбачаны), чымсьцi ёй падабаўся, без шкадавання адорвала. Такiм чынам велiзарная колькасць
работ вышывальшчыцы (толькi падушачак сотнi
са тры) «разышлася», апроч Беларусi, па Расii,
Лiтве, Латвii, Германii... Нават Прэзiдэнту краiны,
калi той наведваў Паставы, майстрыха падарыла
карцiну. I ўразiла сваiм талентам.
Не дзiва, што з часам у «сценах» Горада майстроў Лiлii Радзiвонаўне стала цесна: летась яе
персанальная выстаўка заняла цэлы паверх
Пастаўскага Дома рамёстваў, а яе адкрыццё са-

Фота Сяргея ВШЫЎКАВА.

Гэта ўжо традыцыя: штогод у Паставах
адкрываўся Мiжнародны фестываль народнай музыкi «Звiняць цымбалы i гармонiк» i разам з iм — Горад майстроў, дзе
ўсе ахвотныя маглi палюбавацца работамi
слыннай вышывальшчыцы Лiлii Зарэцкай.
Водгукi на iх былi самыя ўзнёслыя аж да
таго, што многiя тут жа даставалi кашалькi — прасiлi нешта прадаць...

Лiлiя ЗАРЭЦКАЯ з гербамi пастаўскiх гарадоў-пабрацiмаў.

брала i прадстаўнiкоў улады, i гасцей фестывалю, i сяброў... Казачнае вышыванае дзiва захапiла тады ўсiх! I людзi, вядома ж, не маўчалi...
Гаварыла i сама Лiлiя Радзiвонаўна, што калi
трымае ў руках iголку (а гэта па 8-10 гадзiн у
суткi, нават на бальнiчным ложку) у яе заўсёды
добры настрой. «Нiткi стараюся падбiраць яркiя,
усiх колераў вясёлкi. Адзiн i той жа ўзор нiколi
не паўтараю. Для мяне найвялiкшае задавальненне — прыдумваць новы, а найвялiкшая радасць — завяршаць чарговую работу».
Трэба сказаць, што сярод iх ёсць сапраўды
маштабныя: карты краiны i Пастаўшчыны, «Вянок паэтаў — класiкаў Беларусi», «Дрэва жыцця
сям'i Лапачонак»... А колькi абразоў, карцiн, дываноў, сурвэтак... Праўда, расказваць пра iх цi
нават паказваць на фотаздымках не мае сэнсу:
гэтую непаўторную прыгажосць трэба бачыць,
наталяцца яе станоўчай энергетыкай i, вядома ж,
разумець, што такое хараство мог стварыць
толькi шчыры, добры чалавек.
Якраз такой Лiлiю Радзiвонаўну i ведаюць,
хоць лiха яна хапiла напоўнiцу: 35 гадоў працавала даяркай, рана аўдавела, адна вывела ў
людзi чатырох дачушак i сына, якiя сталi яе ра-

дасцю, надзеяй i апорай, мае 10 унукаў i 7 праўнукаў... Усяго на дрэве жыцця яе роду вышыта
ажно 118 лiсцейкаў-iмён, больш за 30 — самых
родных яе! I колькасць iх кожны год прыбаўляецца. Тады аб чым яшчэ можна марыць i чаго
хацець?!
Аднак жаданне ў майстрыхi было: адкрыць музей вышыванкi, сабраць разам свае работы, каб
засталiся спадчынай не толькi дзецям, унукам ды
праўнукам, але ўсiм добрым людзям. I вось...
Мары сапраўды збываюцца: такi музей адкрыўся ў адным з пакояў мясцовай школы, за што
майстрыха асаблiва ўдзячная намеснiку старшынi райвыканкама Юрыю Кiсялёву, старшынi
Навасёлкаўскага сельскага Савета Канстанцiну
Мядзведзеву, дырэктару мясцовай школы Валянцiне Пяткевiч i яе мужу Генадзю, работнiкам
Старадворскага ляснiцтва...
Першымi наведвальнiкамi музея аднаго творцы
сталi вучнi школы. Але ён, без сумнення, прыцягне
ўвагу i дарослых: аграгарадок Навасёлкi-1, дзе жыве майстрыха, знаходзiцца на турыстычным маршруце. А музеяў такiх у краiне, вiдаць, няшмат?
Фаiна Касаткiна,
г. Паставы.

Перажытае — незабытае

Мала патрабаваць, трэба яшчэ i паважаць
З дзяцiнства я ўяўляла сябе настаўнiцай. Старэйшы брат Данiла
надарыў, помню, гумавых лялек, i
я не проста кармiла ды паiла iх —
патрабавала сядзець роўненька,
слухаць уважлiва i запамiнаць...
Маці старалася ва ўсiм падтрымлiваць мяне, падахвочваць да нейкiх
цiкавых спраў. Дагэтуль помню, як
яна вучыла мяне разгадваць загадкi.
Адкуль яна iх ведала (прычым столькi) — для мяне засталося дзiвам, бо нi
чытаць, нi пiсаць, нi нават распiсвацца
мама не ўмела. А вось мяне вучыла,
i найперш — думаць.
У памяцi i татавы заданнi. Элементарнае: неяк ён (стары ўжо, я ў яго
позняе дзiця) папрасiў прынесцi вады.
Я пабегла да калодзежа, выцягнула
яе, хуценька ўнесла ў хату i паставiла
вядро на ўслончык. Брат, якi сядзеў
побач з татам, падхапiўся, набраў у
кубак вады, падаў... Тата выпiў i падзякаваў брату, а мне зрабiў заўвагу:
маўляў, пачатую справу трэба заўжды
даводзiць да канца.
Шмат падобных урокаў я атрымала ў дзяцiнстве. А колькi цiкавых ка-

зак пачула! У татавай галаве (было
такое ўражанне) героi iх збiраюцца
разам, кантак туюць, а потым пачынаюць новае жыццё — недзе сур'ёзнае, а недзе i смешнае. Слу хаючы
тату, усе здзiўлялiся, што ён, таксама
непiсьменны, можа так прыгожа расказваць!
Гэтыя ды iншыя «дамашнiя ўрокi»
моцна запалi ў маю дзiцячую душу i
абярнулiся тым, што ў 1952 годзе я
паступiла на завочнае аддзяленне фiлалагiчнага факультэта Магiлёўскага
педiнстытута i ў час экзамену па замежнай мове так свабодна чытала i
перакладала на рускую артыкул з нямецкай газеты, што камiсiя параiла
мне звярнуцца ў Бабруйскi абласны
аддзел народнай асветы — пашукаць
пасаду настаўнiцы.
Мне пашчасцiла: я атрымала накiраванне ў Вiркаўскую сямiгодку, дзе
дырэктарам быў Мiхаiл Пятровiч Лапацiн. Ён скончыў духоўную семiнарыю,
валодаў пяццю мовамi... Мяне ж «нагрузiў» гадзiнамi нямецкай i малявання
ў 5-6-х класах ды класным кiраўнiцтвам у 5-м. Пры гэтым, праўда, пашкадаваў, што маладыя настаўнiкi цяпер

не затрымлiваюцца, iм цяжка: вучнi
ў класах (рэха вайны) вельмi розных
узрос таў. «Вашаму Яўгену пятнаццаць, — паведамiў дырэктар. — Вы з
iм амаль равеснiкi...»
З гэтым Яўгенам я i сапраўды нацярпелася: ён не толькi не слухаў i не
працаваў на ўроках, а проста зрываў
iх. I аднойчы маё цярпенне лопнула: я
рашуча накiравалася да яго — паклiкала разам са мною выйсцi з класа.
Дзецi чакалi, што я павяду Яўгена
да дырэктара, якога вельмi паважалi, прычым усе: настаўнiкi, вучнi, iх
бацькi...
Зрэшты, яны, вяскоўцы, як я адчувала, з павагай прынялi i мяне, бо я не
толькi з ахвотай дапамагала ва ўсiм
гаспадынi, у якой жыла на кватэры,
ды iншым адзiнокiм жанчынам, але i
кожны дзень бегала па пяць кiламетраў...
Але ж гэта — людзi дарослыя, iншая рэч — цяжкi падлетак. Што з iм
рабiць?
Iдэя — i, можна сказаць, дзiцячая —
нарадзiлася iмгненна.
— Ты лiчыш сябе дарослым? —
спытала я Яўгена. — Хочаш быць лiдарам?.. А давай наперагонкi — да той

бярозы i назад. Хто пераможа, той у
класе i лiдар. Па руках?
Хлопец, амаль на галаву вышэйшы
за мяне, быў упэўнены, што выйграе,
аднак ён прайграў i больш нiколi не
перашкаджаў мне весцi ўрокi.
Затое Шура... I зноў праблема!
I зноў не знайсцi падыход!
Але ж неяк я папрасiлася на ўрок
рускай мовы, якi вёў сам дырэктар.
Мiхаiл Пятровiч з вiдавочным задавальненнем прывёў мяне ў клас, пасадзiў
на задняй парце побач... з тым самым
Шурам. Вучнi пiсалi дыктоўку. А гэта ж
у нашай беларускай мове як чуецца,
так i пiшацца, а ў рускай паспрабуй
яшчэ разбярыся, дзе «а» напiсаць, а
дзе «о»! Шура ўвесь час «тармазiў».
Я — неўпрыкмет падказвала. Справа
пайшла весялей, i Шуру, бачу, яна спадабалася, а вось Мiхаiлу Пятровiчу...
Шчыра кажучы, думала, што ён будзе сварыцца. I як жа памылiлася!
— Вы б бачылi, — расказваў потым
дырэктар, — якое шчасце было ў Шуры, калi ён атрымаў «пяцёрку», калi я
пры ўсiх вучнях сказаў, што найлепш з
дыктоўкай справiлiся толькi двое — ён
i выдатнiк Валера Эстрын...

Iнавацыi

ўжо не адзiн дзясятак абясшкоджаных небяспечных гнёздаў. Ён раiць гаспадарам дамоў
уважлiва сачыць за станам сваiх балконаў або
гаспадарчых пабудоў — у залежнасцi ад таго,
у якiм доме, шматпавярховым цi прыватным,
вы жывяце.
— З асабiстага досведу: прыкладна чатыры
з кожных пяцi лiквiдацый гнёздаў небяспечных
насякомых звязаны з тым, што даводзiцца разбiраць ледзьве не палову балкона, каб да iх
дабрацца. Мы не раз здымалi навясную столь
або ўздзiралi падлогу, бо iнакш падлезцi туды
проста немагчыма. Бывалi нават выпадкi, калi
восы сялiлiся памiж цаглiнамi ў глухiх тарцах дамоў або ў стыках памiж панэлямi ў шматпавярховiках цi на гарышчах, калi там ёсць вольны
доступ на вулiцу. Тут з iмi ваяваць складаней.
Мiж iншым, мы прыкмецiлi, што больш ахвотна
восы ў шматпавярховай забудове селяцца там,
дзе ёсць двухсхiльныя шыферныя дахi. Гэта
датычыцца старога жылога фонду — двухпавярховiкаў або так званых «хрушчовак». А ў
прыватных дамах насякомыя ўладкоўваюцца
пад дахам гаспадарчых пабудоў. Пiк выездаў
надыходзiць у жнiўнi-вераснi. Меншы ўсплёск
актыўнасцi прыпадае на перыяд канца мая —
пачатку чэрвеня.

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ

З таго часу Шура назаўсёды стаў маiм сябрам. А галоўнае, адчуўшы смак
перамогi, узяўся за вучобу, за кнiгi...
Увесь свой вольны час я тады праводзiла з дзецьмi. Разам з iмi, апроч
iншага, мы рыхтавалi канцэрты, выступалi перад вяскоўцамi, i якiя ж удзячныя ў нас былi гледачы!..
Карацей, два гады ў Вiркаве ўспамi на юц ца мне з не звы чай най цеплынёй.
Тады спытаеце: чаму толькi два?
Таму што наш Мiхаiл Пятровiч меў
неасцярожнасць так расхвалiць мяне
на жнiвеньскай нарадзе, што начальства зрабiла высновы — накiравала
мяне дырэктарам Баркоўскай сямiгодкi ў тым жа Клiчаўскiм раёне.
...Даўно гэта было, але ж сакрэт
поспеху настаўнiка застаўся, па-мойму, ранейшы: трэба любiць прадмет,
якi выкладаеш, любiць дзяцей, трымацца формулы Макаранкi: «Як мага больш патрабавальнасцi да вучня
i як мага больш павагi да яго». Чаго
i хочацца пажадаць усiм, хто працуе
па гэтай прафесii, усiм, хто толькi выбiрае яе.
В. Д. Сазонава,
Мiнскi раён.
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«РАЗУМНЫЯ
ВОКНЫ»
АБАРОНЯЦЬ
АД СОНЦА
Шматфункцыянальны прадмет iнтэр'ера
распрацавалi навукоўцы БДУ
Аўтарамi выступiлi супрацоўнiкi лабараторыi
оптыкi кандэнсуемых асяроддзяў НДI прыкладных фiзiчных праблем iмя А. М. Сеўчанкi
БДУ пад кiраўнiцтвам загадчыка Валерыя
Лапанiка.
Навацыя не мае аналагаў на постсавецкай прасторы. Падобная тэхналогiя прымяняецца толькi
ў КНР, але там яна даражэйшая i саступае беларускаму ўзору па надзейнасцi i доўгатэрмiновасцi
выкарыстання.
Вынаходства ўяўляе сабой вадкакрышталiчныя
панэлi, якiя ў залежнасцi ад знешнiх фактараў з
празрыстых пераўтвараюцца ў матавыя i наадварот, але святлопрапушчальнасць захоўваецца
ў любым стане. Кiруюцца «разумныя вокны» пераменным электрычным полем, што генерыруецца адмысловым блокам. Ён падае неабходны
сiгнал для пераключэння панэлi з аднаго рэжыму
ў iншы.
«Разумныя вокны» можна выкарыстоўваць як
альтэрнатыву звычайным шыбам. Iнавацыйная
распрацоўка абараняе памяшканне ад сонечнага
святла: яна не дапускае пранiкнення ўльтрафiялетавага выпраменьвання i часткова блакiруе iнфрачырвонае. Гэта дазваляе карыстальнiку адмовiцца
ад штор i жалюзi.
Навацыя вучоных БДУ можа служыць iнфармацыйным табло, якое заменіць папяровыя цэннiкi ў
гандлёвых цэнтрах. Ёсць магчымасць дыстанцыйна
змяняць цану i найменне тавару па ўсiм гандлёвым пункце з цэнтралiзаванага блока кiравання
на камп'ютары.
Таксама спецыфiка «разумных вокнаў» дазваляе прымяняць iх у якасцi аўтамабiльнага сонцаахоўнага брыля i табло на панэлi кiравання. Пры
пападаннi сонечнага святла адбываецца аўтаматычнае зацямненне месца на брылi, куды накiраваны погляд кiроўцы. Гэта функцыя падтрымлiваецца за кошт электронiкi, якая сочыць за вачыма,
i праграмнага блока кiравання.
Канкурэнтнымi характарыстыкамi вокнаў з'яўляюцца таксама тэрмiн службы больш за дзесяць
гадоў, магчымасць вырабу на гнуткiх падкладках,
павышаная ўстойлiвасць да перападаў тэмператур,
эканомнае спажыванне электрычнасцi.
Галiна прымянення «разумных вокнаў» можа
быць пашырана за кошт выкарыстання iх унутры
офiсных памяшканняў, у самалётах i г. д.
Надзея НIКАЛАЕВА.

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ
Рабi як мы

«А ПА ЗЯМЛI ЎСЁ
СЦЕЛЮЦЦА ДАРОГI...»

Лета — цудоўная пара! I не толькi ў прыродзе, — у нашым
жыццi. Ад кожных канiкул я чакаю чагосьцi новага, нават
незвычайнага: новых ведаў, новых уражанняў... Тым больш
што для гэтага створаны ўсе ўмовы: дома — бацькамi,
у школе — настаўнiкамi.

Сёлета свой выбар я спынiў на гуртку «Юныя турысты». Пазнаёмiўся з праграмай, парадаваўся, што змагу больш даведацца пра сваю
малую радзiму, што падарожнiчаць па ёй буду разам з сябрамi.
Але ж спачатку ў нас былi заняткi па правiлах бяспечных паводзiн, па тэхнiцы руху ў калоне...
I вось мы ўжо коцiм па дарогах сваёй Бацькаўшчыны! Шкадуем,
вядома ж, што праз пандэмiю абмяжоўваем сваю дзейнасць, але
нават у гэтых умовах цiкава праводзiм час: вывучаем геаграфiю i гiсторыю населеных пунктаў, ландшафты сваёй мясцовасцi, гiсторыю
iх паходжання i змянення — у тым лiку пад уздзеяннем чалавека...
Новыя нязвыклыя ўмовы дазваляюць нам лепш разумець адзiн аднаго, а гэта не толькi зблiжае, але i яднае, робiць нас больш адказнымi,
развiвае пазнавальную актыўнасць ды самыя станоўчыя якасцi.
Iншымi словамi, адчуўшы асалоду ад зносiн i перамены месцаў,
ад новых ведаў i краявiдаў, я ўсiх запрашаю ў нашы рады — рады
падарожнiкаў i краязнаўцаў.
Павел Ганчар, вучань Дварэцкай СШ,
Дзятлаўскi раён.

Смех смехам

У КУМЫ
НЕ ПРАПАДЗЕ...

Людзi кажуць, што любоў прыходзiць i сыходзiць, а есцi
хочацца ўвесь час.
I сапраўды, у краму народ сышоўся, каля мясных палiц «затармазiў» — стаў углядацца, выбiраць, а потым прасiць узважыць для сябе хто
мяса i дарагой каўбаскi, хто «доктарскай» цi лiверкi. Прычым у апошнім
выпадку кожны чамусьцi тлумачыў, што купляе для сабачкi цi ката.
...Дзядзька Мiкола таксама лiверку браў. I таксама казаў, што
гэта — для... козачак.
Так ён сваiх «дзяўчат» называе — жонку з унучкамi. Але ж не
ўсе гэта ведаюць, таму праз пару дзён мая знаёмая пытаецца:
— А ты цi чула, што Мiкола коз развёў, што ён iх лiверкай кормiць?
...Праўду кажуць: у кумы не прападзе, не пачуе, — прыкладзе.
С. Я. Атрохава,
Слуцкi раён.
Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

